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Een goede keus
Je kiest voor werken in de bouwnijverheid. Een goede keus. In 

de bouw staat vakmanschap voorop. Handen uit de mouwen 

en iets moois neerzetten.

Kan ik de bouw aan?
Werken in de bouw is uitdagend en afwisselend, maar 

kan soms ook zwaar zijn. Denk aan zwaar tillen, langdurig 

staan en bukken. Werken in de bouw betekent ook je 

verantwoordelijkheid nemen voor je eigen veiligheid en die 

van je collega’s. Een ongeluk op de bouwplaats zit in een klein 

hoekje. Kun jij de bouw aan? Om te bepalen of je medisch 

gezien geschikt bent voor het werk is er de Intredekeuring. In 

de cao, die voor jou van toepassing wordt, is vastgelegd voor 

welke functies deze keuring verplicht is.

Is een Intredekeuring verplicht?
De Intredekeuring is verplicht als je voor het eerst in de 

bouw gaat werken of als je langer dan drie jaar geen 

werkzaamheden in de bouwnijverheid hebt uitgevoerd én je 

gaat werken in een functie waaraan risico’s zijn verbonden 

voor de gezondheid of de veiligheid van jezelf of anderen. Het 

gaat dan om bijzondere functie-eisen. Dit zijn functie-eisen 

die een extra beroep doen op je gezondheid. Als hiervan geen 

sprake is, hoef je niet te worden gekeurd.

Het onderzoek
Kom je in aanmerking voor de Intredekeuring, dan meldt 

jouw toekomstige werkgever je aan bij de arbodienst. Aan 

de keuring zijn voor jou geen kosten verbonden. Binnen een 

week nodigt de arbodienst je op een locatie bij jou in de buurt 

uit voor het onderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer een 

uur. Je krijgt vooraf schriftelijk informatie op welke aspecten je 

wordt gekeurd.

1. Het medisch onderzoek

Je wordt door de bedrijfsarts gekeurd. De bedrijfsarts mag 

je alleen keuren op die onderdelen van de functie waaraan 

bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid 

worden gesteld. Afhankelijk van het soort werk dat je gaat 

doen, bepaalt de bedrijfsarts welke onderzoeken nodig zijn. 

De keuring bestaat uit een gesprek met de bedrijfsarts en een 

lichamelijk onderzoek. Behalve lichamelijk onderzoek kan hij 

een extra onderzoek (laten) uitvoeren, zoals een gehoortest.

2. De uitslag

De bedrijfsarts stelt vast of je geschikt, geschikt onder 

bepaalde voorwaarden of ongeschikt bent voor het werk 

dat je wilt gaan doen. Je krijgt advies over hoe je je nieuwe 

beroep zo gezond mogelijk kan uitvoeren. De uitslag hoor je 

gelijk. Alleen als jij daar toestemming voor geeft, wordt de 

uitslag ook naar jouw toekomstige werkgever gestuurd. Als je 

het niet eens bent met de uitslag van de keuring, dan kun je 

bij Volandis een herkeuring aanvragen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De arbodienst moet jouw gegevens na een halfjaar vernietigen 

en mag ze niet voor een ander doel gebruiken, tenzij je 

daarvoor toestemming hebt gegeven. Je hebt altijd het recht 

jouw gegevens bij de arbodienst in te zien!

Vragen?
Heb je vragen over jouw afspraak, neem contact op met 

de arbodienst. Ben je door de arbodienst niet duidelijk 

geïnformeerd of heb je verder nog vragen of klachten over 

de uitvoering van de Intredekeuring? Neem contact op met 

Volandis. Kijk voor informatie over veilig en gezond werken en 

arbeidsomstandigheden op onze website.

Intredekeuring
Informatie voor de werknemer

Ik kies voor de bouw!


