ARBODOCUMENT
Kolibrie Uitzendbedrijven B.V., Kolibrie Uitzendbureau
N.V. & Kolibrie Detachering B.V.
Kenmerkende Arbeidsomstandigheden en Veiligheids-,
Gezondheids- en Welzijnsrisico’s (VGW).
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ALGEMEEN GELDEND

• Geen invloed op het werktempo en de werkdruk, pauze- en
verlofmogelijkheden (worden in belangrijke mate bepaald
door publieksaanbod van het moment)
• Onregelmatige en sterk wisselende werktijden
• Werkdagen langer dan 8 uur
• Tussentijdse wijzigingen van dienstroosters op korte termijn
• Agressief en ongewenst gedrag van klanten
• Gebroken diensten
• Diverse belastende werkhoudingen en bewegingen
(bukken, reiken, knielen etc…)
• Ongunstige klimatologische omstandigheden (vocht, tocht,
kou, hitte, temperatuurswisselingen, stof, luchtklimaat)
• Repeterende handelingen (die meer dan 2 uur per dag
of 1 uur achter elkaar voorkomen)
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FUNCTIESPECIFIEK

Restaurant, banqueting, catering, kantine, café
• Traplopen
• In contact komen met vuur, hete voorwerpen, hete stoffen
• Langdurig staan
• Zwaar tillen, dragen, reiken, trekken, duwen
• Gladde, stroeve en/of oneffen vloeren (uitglijd- of struikelgevaar)
• In contact komen met vuur, hete voorwerpen, hete stoffen
• Werken met schadelijke of brandgevaarlijke
(reinigings)middelen
• Werken met scherpe voorwerpen en snel breekbare materialen
• Werken met hoge druk apparatuur, elektrische handgereedschappen en/of machines met gevaarlijke (onder)delen
• Gladde en natte vloeren (uitglijd- of struikelgevaar)
• Veelvuldig bukken, knielen, reiken, tillen, fietsen etc.
• Grote loopafstanden
• Werken op verschillende hoogtes
• Werken in en rondom het water
• Veelvuldig begeleiden van activiteiten zoals squads,
klimbanen, abseilen e.d.
• Veelvuldig te maken met kinderen
• Arbeid in de buitenlucht
• Arbeid op basis van spierkracht
Receptie, administratie, marketing & sales
• Beeldschermwerk
• Langdurig staan of zitten
• Onvoldoende beenruimte
• Spaarzame verlichting

U VERDIENT HET!

Algemene diensten, technische dienst, stewarding, zwembad,
attracties, evenementen, fabriek
• Arbeid in gesloten ruimten
• Werken met elektrische handgereedschappen/machines
met gevaarlijke (onder)delen
• Werken met breekbare materialen
• Activiteiten met gebruikmaking van opstapjes, trappen
of ladders
• Werken met scherpe voorwerpen en zware materialen
• Werken op verschillende hoogten
• Werken in en rondom het water
• Tillen en dragen
• Werken met rolsteigers, hoogwerkers, hijs- en hefwerktuigen
• Werken met hoge druk apparatuur, elektrische handgereedschappen en/of machines met gevaarlijke (onder)delen
• Werken met dieren
• Werken in chloorlucht
• Veelvuldig staan
• Arbeid in de buitenlucht
Housekeeping, schoonmaak
• Werken met hoge druk apparatuur
• Activiteiten met gebruikmaking van opstapjes, trappen, ladders
• Werken met machines met gevaarlijke onderdelen
• Grote loopafstanden
• Zwaar tillen, dragen, trekken, duwen
• Gladde, stroeve en/of oneffen vloeren (uitglijd- of struikelgevaar)
• Werken met schadelijke of brandgevaarlijke
(reinigings)middelen
• Activiteiten met gebruikmaking van opstapjes, trappen, ladders
• Veelvuldig zwaar onderhoud
• Veelvuldig bukken, knielen, reiken, tillen, fietsen etc.
• Werken in ongemakkelijke houdingen
Keuken
• Werkhoogte niet of nauwelijks af te stemmen op taak en lengte
• Langdurig staan
• Zwaar tillen, dragen, trekken, duwen
• Hoge geluidsniveaus (schadelijk lawaai)
• In contact komen met vuur, hete voorwerpen, hete stoffen
• Werken met messen/scherpe voorwerpen en snel brekende
materialen
• Werken met elektrische handgereedschappen/machines
met gevaarlijke (onder)delen
• Arbeid in koel- en vriesruimten
• Gladde, stroeve en/of oneffen vloeren (uitglijd- of struikelgevaar)
• Werken met schadelijk of brandgevaarlijke (reinigings)middelen
• Werken met apparaten met hete delen, stoom, heet water,
olie en vet
• Werken met machines zoals: snijmachines, vleesmolens, mixers
waarbij kans op snijden, knellen, pletten, etc. bestaat

