
Toolbox

PBM
Persoonlijke beschermingsmiddelen



Afspraken  Arbocatalogus Platte daken PBM

• De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.

• Dit doet hij door risico’s zo veel mogelijk bij de bron te bestrijden.

• Door technische of organisatorische maatregelen

• Als laatste mag de werkgever overgaan tot het verstrekken van PBM aan zijn 
werknemers.



Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Verstrekking en gebruik van PBM is een wettelijke verplichting

• Arbowet: artikel 5, 6 en11

• CAO BIKUDAK: artikel 14 + 18 arbeidsomstandigheden



Persoonlijk BeschermingsMiddel

DEFINITIE

Een PBM is een middel dat door één persoon wordt gedragen of 
gebruikt als beschermingsmiddel tegen risico’s die zijn gezondheid of 
veiligheid bedreigen. 



Werkgeversverplichtingen

• Verstrekt PBM gratis aan zijn werknemers

• Geeft de benodigde voorlichting en instructie 

• Geeft aan waar PBM gebruikt moeten worden

• Maakt afspraken over onderhoud en vervanging

• Houdt toezicht op het juiste gebruik

• Voert een sanctiebeleid



Werknemersverplichtingen

• De verstrekte PBM op een juiste manier gebruiken

• Verplichting deelnemen aan voorlichting en instructie

• PBM op de juiste wijze onderhouden en bewaren

• Het niet gebruiken van PBM is een beboetbaar feit



Met welke PBM heb je te maken

• Ademhalingsbescherming

• Beschermende kleding

• Gehoorbescherming

• Gelaatsbescherming

• Handbescherming

• Hoofdbescherming

• Kniebescherming

• Oogbescherming

• Valbeveiliging 

• Voetbescherming



Arbowet

De Arbowet zegt dat persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden 
gebruikt wanneer andere maatregelen een gezondheids- of veiligheidsrisico 
niet of onvoldoende kunnen wegnemen. 

De andere maatregelen die eerst moeten worden nagegaan zijn: 

1. Bronaanpak

2. Collectieve maatregelen

3. Individuele maatregelen



Arbowet                   

• Als laatste maatregel komt pas het gebruik van PBM!

• Een PBM moet niet gezien worden een standaardoplossing voor alle 
problemen.



PBM verplicht



Minimale eisen PBM

• Juiste maat 

• CE-markering

• In goede staat zijn

• Persoonlijk gebruik

• Afgestemd op de risico’s

• Eventuele persoonlijke aanpassing

• Gebruiksaanwijzing

Ook voor: Uitzendkracht, onderaannemer



Belangrijk

Het menselijk lichaam is kwetsbaar

• PBM BIEDEN BESCHERMING BIJ MOGELIJKE ONGEVALLEN

• GEBRUIK ZE DUS OOK!

• Het is voor je eigen veiligheid en gezondheid



Adem-/gelaatsbescherming



Beschermende werkkleding



Gehoorbescherming

•



Handbescherming



Hoofdbescherming



PBM

• TIJDENS KRAANTRANSPORT ALTIJD EENHELM DRAGEN!!

• Maar ook bij gevaar voor vallen van voorwerpen en stootgevaar (hoofd)



Oogbescherming & gelaatsbescherming



Valbescherming



Kniebescherming



Voetbescherming



Voetbescherming         

Een dakdekker hoort minimaal een S2 en/of S3 te gebruiken. 

Wanneer? 

Beste is om meerdere soorten veiligheidsschoenen te hebben, zodat 
je in verschillende werksituaties de meest geschikte schoen kunt 
gebruiken. 



Voetbescherming   

• De norm EN-345 beschrijft de eisen waaraan een veiligheidsschoen volgens de 
Europese richtlijnen moet voldoen.

• Daarnaast zijn veiligheidsschoenen ingedeeld in klassen, aangeduid met de 
letter S (safety): SB, S1, S2, S3, S4, S5



Toezicht

• Externe toezichthouder

• Werkgever

• Voorman-dakdekker 



 
 
 
 
 

 

 

PBM’s Waar Wanneer 

Helm 

 
Overal waar dit als 
verplichting is aangegeven. 
 

Tijdens hijsen, bij gevaar voor 
vallende voorwerpen. 
Tijdens kraantransport 
altijd 

Gehoorbeschermers 

 
Overal waar dit als 
verplichting is aangegeven . 
 

Advies:  
bij geluidsniveau’s  80 dB(A) 
 
Verplicht:  
bij geluidsniveau’s > 85 dB(A) 

   

   

   

Voorbeeld vastlegging:
Gebruik als hulpmiddel een matrix





Goede werkkleding / PBM = het visitekaartje van het bedrijf!

Algemeen

• Kwaliteit

• Draagcomfort

• Brandwerend



Winterwerkkleding

• Indien nodig thermisch ondergoed 

• Geschikte regen- en bovenkleding 



PBM & zomerwerkkleding

Bestand tegen UV-straling

• Pet met nekflap

• Zonnebril met UV-bescherming

• UV-beschermende werkkleding

• Zonnebrandcrème 



EHBO-koffer



Branddeken, brandgel



Afzetlint, markeerlint



Hulpmiddelen om ladders te borgen

• Ladderstopper

• Ladderborging



Hekwerken



Omgaan met PBM in het bedrijf

Advies

Tenminste enkele malen per jaar – tijdens werkoverleg of 
toolbox – controleren op:

• Staat: kwaliteit PBM

• Beheer: registratie / vervanging

• Gebruik: instructie / toezicht



Meer toolboxen met aandacht voor PBM 

• Aangelijnd werken

• Veiligheidshelm

• Veilig werken in de winter

• Werken in de hitte / UV-straling

• Herrie op het dak



Toolbox

DANK VOOR UW AANDACHT!

Meer informatie: www.sbd.nl
www.arbocatalogus-plattedaken.nl 

http://www.sbd.nl/

