RI & E elektricien

Onder de verzamelnaam elektricien vallen de volgende beroepen: monteur cai,
monteur electro, monteur telecommunicatie en koelmonteur.
De risico’s van het vak en de maatregelen
De belangrijkste risico’s voor de elektricien zijn:
- werkdruk;
- onveiligheid.
Werkdruk
De elektricien heeft ongeveer evenveel klachten over de tijdsdruk (29%) als het
overige bouwpersoneel. 23% heeft klachten over geestelijke belasting. Omdat de
elektricien voornamelijk in de afbouwfase werkzaam is, levert de vertraging
veroorzaakt door anderen vaak extra tijdsdruk op. 13% van de elektriciens is
ontevreden over de werksituatie, 10% heeft weinig plezier in het werk. Volgens 18%
van de beroepsgroep heeft het werk een negatieve invloed op het privé-leven.
Maatregelen
Zorg voor een goede werkorganisatie, bevorder de samenwerking en
communicatie.
Zorg voor een reële planning van het werk en de inzet van het
personeel.
Verhoog de betrokkenheid bij uw medewerkers door hen te informeren
over de resultaten van het werk en het bedrijf.
Organiseer functioneringsgesprekken.
Onveiligheid
Vooral wanneer sprake is van een vochtige werkomgeving, kan het werken met
elektriciteit leiden tot verwondingen of elektrocutie. Op bouwprojecten kunnen uw
werknemers getroffen worden door vallende voorwerpen. De elektricien kan zelf van
een opstapje, trap of steiger vallen. Ook kan hij vallen in vloeropeningen of struikelen
over rommel en materialen. Bij het werken boven ooghoogte kan door gruis oogletsel
worden veroorzaakt. Bij een beperkte werkruimte is er kans op stoten en bekneld
raken.
Maatregelen

-

Zorg dat al het gereedschap tenminste éénmaal per jaar wordt gekeurd.
Zorg voor een goede veiligheidsinstructie voor de ploeg; zie toe op het
naleven van de voorschriften.
Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de
risico’s op het project; onder andere een veiligheidshelm (NEN-EN
397), veiligheidsschoenen, een gelaatsscherm of veiligheidsbril en
werkhandschoenen.

Gezondheidsklachten
De elektricien heeft door de werkdruk (tijdsdruk en geestelijke belasting) een (kleine)
kans op overspannenheid. Verder bestaat de kans op elektrocutie of verwondingen.

