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Handleiding Toolkit “Top 5 Risico’s Waterbouw” 
 

Inleiding 
 
De waterbouwsector heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Met als basis de Risico- Inventarisatie & 
Evaluatie (RI&E) doen we er via diverse procedures en systemen alles aan om het werken in de waterbouw 
veiliger te maken. Toch blijken sommige risico’s maar lastig uit te bannen.  
 
Dit komt vaak niet zozeer alleen door een gebrek aan kennis en informatie, maar ook omdat gedrag op de 
werkplek niet makkelijk te beïnvloeden is. Dit vraagt dan ook om een goede voorlichting en -heel 
belangrijk- een lange adem! De Toolkit “Top 5 Risico’s Waterbouw” is samengesteld om bedrijven hierbij 
te ondersteunen.  
 
De grootste risico’s in de Waterbouw  
1. Uitglijden, struikelen, vallen en verstappen  
2. Snijden  
3. Bekneld raken  
4. Geraakt worden door vallend, draaiend of zwiepend object  
5. Geraakt worden in de ogen 
 

Gebruik van de toolkit 
 
De basis van de toolkit wordt gevormd door de flyer “De Top 5 Risico’s  uit de Waterbouw in de 
Spotlights”. In deze flyer wordt beknopt een omschrijving gegeven van de top 5 risico’s, de eventuele 
bijbehorende beheersmaatregelen en PBM’s. Ook is er een Last Minute Risico Analyse (LMRA) checklist 
opgenomen. Het is belangrijk om deze checklist door te nemen voordat er aan het werk gegaan wordt. 
 
Naast de flyer bevat de toolkit ook animaties en posters. Elk risico heeft zijn eigen animatie en poster die 
op toegankelijke en herkenbare wijze de diverse aspecten van de risico’s in beeld brengen. Daarmee zijn 
ze een waardevolle aanvulling op de flyer. De animaties kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden tijdens een 
werkoverleg of een toolboxmeeting. De posters zijn een uitstekend middel om op of nabij de werklocatie 
de aandacht te vestigen op de risico’s.  
 
Het materiaal in de toolkit is met zorg en in overleg met mensen uit de praktijk samengesteld en stelt 
bedrijven in staat om de kant-en-klare producten te gebruiken en aan te bieden, maar ook maatwerk 
leveren is mogelijk. Daarbij kan gedacht kan worden aan het verwerken van het materiaal in 
introductiepakketten voor nieuwe medewerkers, als materiaal voor toolboxmeetings of werkoverleg, 
maar ook als aanvullend materiaal voor de bestaande communicatie over veiligheid binnen het bedrijf. De 
toolkit biedt dus een basis die naar eigen inzicht gebruikt en/of aangevuld kan worden om de 
communicatie rondom de top 5 risico’s op gang te brengen en onder de aandacht te houden!  
 
De toolkit “Top 5 Risico’s Waterbouw” bestaat uit de volgende onderdelen:  

 Flyer: een kant-en-klare, downloadbare brochure in pdf-formaat met omschrijving van de top 5 
risico’s, beheersmaatregelen en LMRA-checklist. De flyer is te downloaden via de website “Gezond 
werken in de Waterbouw”. 

https://www.gezondwerkenindewaterbouw.nl/leidinggevenden/veilig-werken/artikelen/top-5-risicos-in-de-waterbouw
https://www.gezondwerkenindewaterbouw.nl/leidinggevenden/veilig-werken/artikelen/top-5-risicos-in-de-waterbouw
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 5 Animaties: elk van deze video’s beeldt in enkele minuten een risico en bijbehorende 
beheersmaatregelen uit en zijn terug te vinden via de website “Gezond werken in de Waterbouw” en 
de videokanalen Youtube Waterbouw.nl en Vimeo Waterbouw.nl. 

 5 Posters: Door de posters op de werklocatie te hangen, zijn de top 5 risico’s en bijbehorende 
beheersmaatregelen op toegankelijke wijze zichtbaar voor de medewerkers en blijven ze langer onder 
de aandacht dan enkel tijdens een overleg of voorlichtingssessie. De posters zijn te downloaden via de 
website “Gezond werken in de Waterbouw”. 

 Een Infographic.  
 
Aanvullend aan bovengenoemde onderdelen kan ook gebruikt gemaakt worden van relevante teksten uit 
de Arbocatalogus Waterbouw (www.arbocataloguswaterbouw.nl) en het Veiligheidsinstructieboekje 
Waterbouw. 

 
De Arbocatalogus is het instrument waarin sociale partners op brancheniveau vastgelegd hebben welke 
maatregelen er getroffen worden op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. In het 
Veiligheidsinstructieboekje zijn de belangrijkste zaken uit de Arbocatalogus kort samengevat voor 
praktisch gebruik op de werkvloer. Iedereen die in de waterbouw werkt kan via zijn werkgever een 
veiligheids-instructieboekje krijgen. Het boekje heeft een handzaam formaat dat gemakkelijk in de overall 
of binnenzak van een jasje kan worden meegenomen. Zo is belangrijke informatie ook direct op de 
werkplek beschikbaar. 
 
Relevante hoofdstukken en/of paragrafen uit de Arbocatalogus kunnen gevonden worden door te kijken 
naar de omschrijving van het risico en de beheersmaatregelen en dan op activiteit of trefwoorden te 
zoeken via de website van de Arbocatalogus.  

 

Doelgroepen 
 
De Toolkit kan gebruikt worden voor en door diverse partijen, zoals bijvoorbeeld QHSE-managers, 
werkvoorbereiders en nieuwe & bestaande medewerkers.  Met behulp van de verschillende materialen in 
de toolkit kan voorlichtingsmateriaal samengesteld worden voor eigen doelgroepen of doeleinden.  
 

Reacties zijn welkom! 
 
De Vereniging van Waterbouwers en het O&O-fonds Waterbouw stellen reacties en aanvullingen op de 
toolkit en de inhoud ervan zeer op prijs. U kunt eventuele reacties en/of aanvullingen versturen naar 
info@waterbouwers.nl onder vermelding van “Toolkit Top 5 Risico’s Waterbouw”. 
 
 
 
 
Disclaimer 
 
De Vereniging van Waterbouwers en het O&O-fonds Waterbouw besteden uiterste zorg aan actuele en correcte informatie. Dit doen 
zij in nauwe samenwerking met deskundigen uit diverse organisaties en bedrijven. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
 
De animaties, teksten en afbeeldingen uit deze toolkit worden door u gebruikt op eigen titel. De Vereniging van Waterbouw en het 
O&O-fonds Waterbouw zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele gevolgen die uit dit gebruik 
voortkomen. 

https://www.gezondwerkenindewaterbouw.nl/films/top-5-risicos-in-de-waterbouw
https://www.youtube.com/user/waterbouwnederland
https://vimeo.com/user68293758
https://www.gezondwerkenindewaterbouw.nl/leidinggevenden/veilig-werken/artikelen/top-5-risicos-in-de-waterbouw
https://www.gezondwerkenindewaterbouw.nl/infographic/
http://www.arbocataloguswaterbouw.nl/
http://www.arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/arbocatalogus
mailto:info@waterbouwers.nl

