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Arbo/risico

Waar/tijdens

Oorzaak

Maatregelen

Naleving door:

Valgevaar

Werken op hoogte

Werkhoogte van

Gebruik van deugdelijke gekeurde (rol)steiger, hoogwerker, ladder of trap.

Technicus

Werken op hoogte

Moeilijk te bereiken

Bij ontbreken deugdelijk leuningwerk altijd valharnas dragen en bevestigen.

Opgeleide technicus

Altijd 1 hand vrijhouden voor vasthouden tijdens werk op trap/ladder.

Technicus

Onstabiele/gladde

(trap)ladder zorgvuldig plaatsen. Lange ladder altijd laten vasthouden/voet door

Technicus

ondergrond

collega.

Voorwerpen

Uitsluitend gebruik door deskundig gecertificeerd personeel. Het onder een

monteren

hoogwerker staan is absoluut verboden. Valharnas- en helmplicht in de

Ondeskundig

Uitsluitend gebruik door deskundig personeel. Het onder een last staan is

gebruik

absoluut verboden. Zwaailicht voeren nabij personen, meeliften en liften van

meer dan 2,5 meter

werkplek
Gebruik
trap/ladder

Vallende

Hoogwerker

voorwerpen

Onvoldoende
vasthouden

Opgeleide technicus

hoogwerker.
Heftruck

Opgeleide technicus

personen is absoluut verboden.
Bevestigen Takels

Ondeskundige

Ophangen van takels alleen door deskundige medewerkers. Direct onder een

werkzaamheden

takel staan tijdens ophangen is absoluut verboden. Generale helmplicht tijdens

Opgeleide technicus

het werken op hoogte.
Beschadigde

Afgekeurde

Middelen vervangen, alleen goedgekeurde en onbeschadigde hijs/hefmiddelen te

middelen

hijs/hefmiddelen

gebruiken.

Takels /

Ondeskundig

Gebruik takels alleen door/onder toezicht van deskundig personeel. Tijdens het in

hijsgereedschap

gebruik

gebruik stellen van de hijs/hefinstallatie is het absoluut verboden om onder de te

Niet gekeurde takels

Periodiek keuren. Let op keuringssticker. Takels waarvan keuringsdatum is

Projectleider

Opgeleide technicus

hijsen last te staan.
Projectleider

verstreken niet gebruiken.

Haken, klemmen

Opslag materiaal

Overbelasting

Let op aangegeven maximumgewicht niet overschrijden.

Projectleider/technicus
Technicus

Haak afgebroken,

Haken en klemmen controleren, tijdens (de)montage niet eronder lopen,

beschadigd

helmplicht!

Onjuist materiaal

Niet te hoog stapelen, op de juiste wijze banderen.

Technicus

Technicus

stapelen / banderen
Verrijden

Materiaal op

Rolsteiger of hoogwerker alleen “leeg” verplaatsen. Geen materialen,op laten

hoogwerker

rolsteiger /

liggen.

hoogwerker
Algemeen

Er kan er toch iets

Draagplicht helm bij werkzaamheden op hoogte .

Projectleider

Niet los neerzetten, direct monteren. Na demontage opruimen.

Technicus

vallen
Vallende stijl

Montage/demonta

Verticaal neerzetten

ge truss

en niet borgen

1

Arbo/risico

Waar/tijdens

Oorzaak

Maatregelen

Naleving door:

Afstapelen

Trusskar geplaatst

Voor losmaken spanbanden, controleren of de kar stabiel en horizontaal is

Technicus

trussing

op onstabiele

geplaatst.

ondergrond.

Omvallen

Rolsteiger

Ondeugdelijk

Voor ingebruikname controle rolsteiger, let op keuringssticker.

Projectleider

materiaal

Hoogwerker

Onjuist gebruik

Stempels en wielklemmen vastzetten / uitsluitend deskundig personeel.

Technicus

Oneffenheden vloer

Manbak laten zakken voor het verrijden hoogwerker, obstakels opruimen, goed

Opgeleide technicus

opletten.
Ondeskundig

Uitsluitend gebruik door deskundig personeel, stempels gebruiken indien

gebruik

aanwezig.

Opgeleide technicus

Ladder

Slechte plaatsing

Let op stabiele ondergrond.

Technicus

Ladder, trapladder

Beschadigingen,

Zie keuringssticker. Controleer de ladder , afkeur markeren met rode tape, retour

Projectleider

rubberen voet

TD.

Lawaai

Monteren trussing

>80 dBa

Dragen gehoorbescherming en handschoenen verplicht.

Technicus

Struikelen/

Werkplek met

Afval en overbodig

Housekeeping, looppad vrijmaken, werkplek opruimen.

Projectleider,

uitglijden

obstakels

materiaal

Kabels

Staal en

Kabels ordelijk neerleggen / hangen /uitleggen.

Technicus

Van vloer springen

Hoogteverschil in

Niet van verhoogde vloer springen , veilige route nemen, trap gebruiken.

Technicus

Technicus

technicus

elektriciteitskabels
Voet, enkel
omslaan
Hoofd stoten

Benen stoten

ondergrond, terrein
Montage/demonta

Trussing, spots,

Veilige afstand houden. Niet in de baan van het te

(de-)monteren(vallende)

ge

speakers

materiaal staan.

Hamer,

Aangooien van

Aangeven en niet aangooien van gereedschap en onderdelen.

Technicus

sleutel,borgpin

gereedschap e.d.

Verplaatsen

Flightcase/transport

Flightcase/transportkar niet loslaten totdat hij stilstaat op een gelijkvloerse

Technicus

flightcases /

kar rolt door.

stabiele ondergrond.

Beschadigd,

Markeren met rode tape retour TD

Transportkarren.
Afkeur

Elektrocutie

Beknelling

Materiaal,

Projectleider,

gereedschap

versleten, onveilig

Onweer

Kans op elektrocutie

Verlaten van hooggelegen plekken zoals tentdaken, steigers en hoogwerkers.

technicus
Technicus

E-kabels / E-

Regen of water op

Water eerst wegpompen, ondergrond moet watervrij zijn, pas dan E-

Technicus

werktuig

ondergrond

kabels/haspels gebruiken.

Monteren trussing

Vingers tussen 2

Bij het inschuiven mag niemand met zijn vingers tussen de trussdelen zitten

Technicus

Stapelblokjes aanbrengen onder trussing tijdens monteren/demonteren.

Technicus

Technicus

trussdelen
Vingers onder
trussdeel
Snijden

Montage/demonta

Braampjes aan

Voorzichtigheid bij braampjes op trussdelen/steels/spots, handschoenen dragen

ge

trussdelen/steels/

tijdens montage-demontage is verplicht.

spots
Klimaat

Werkzaamheden

Nat, tocht en koud

buiten

weer

Sneeuw / ijzel

Gladheid

/vorst

Beschermende regen-/ winterkleding dragen.

Technicus

Vegen, weghalen sneeuw op looppaden en werkplekken, strooien met zand en

Opdrachtgever

zout.
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