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Hulpdocument 19: Werknemers die een veiligheidsnet
gebruiken
De bedoeling van deze vereiste is het bepalen van verwachtingen ten aanzien van werknemers die een
veiligheidsnet gebruiken.
Visuele controle
De bedoeling van de visuele controle is het zoeken naar duidelijke gebreken die de goede werking van het
net kunnen beïnvloeden. De visuele controle hoeft niet te worden gedocumenteerd. Waar mogelijk, moet
de visuele controle worden uitgevoerd vanaf de grond of locaties die door een valbeveiliging worden
beschermd. Hieronder volgen enkele zaken waarop moet worden gelet:
•
•
•

Ingesneden of beschadigde (gerafeld) touw waardoor het touw kan falen
Overmatig gebogen of gebroken verbindingen bij de ankerpunten
Er bevinden zich geen materialen of andere voorwerpen in het net

Als er bij de visuele controle aanwijzingen zijn dat het veiligheidsnet niet mag worden gebruikt dan moet
je voorkomen dat werknemers het gebied betreden dat door het veiligheidsnet wordt beschermd (bv. door
kritische beschermingsmiddelen te gebruiken) totdat het net door een bevoegde persoon is beoordeeld.
EH&S Delivery of Technical Expertise & Support (TES) kan helpen bij het vinden en identificeren van
een bevoegde persoon om het veiligheidsnet te beoordelen vanuit Dow zelf, of via een extern technisch
bedrijf.
Materialen uit veiligheidsnetten verwijderd houden
Hierna volgen enkele zaken waarmee rekening moet worden gehouden om materialen uit de
veiligheidsnetten te houden:
•
•

Voorkom dat gereedschap en materialen in het net kunnen vallen, bv. door gereedschap aan een
lijn te gebruiken, materialen in containers op te slaan, enz.
Je kunt eventueel werken op hoogte vermijden door gereedschap met een lange reikwijdte te
gebruiken om materiaal van onderaf uit het net te halen.

Wat moet je doen als er zich een valincident voordoet?
Voordat je begint te werken, moet je ervoor zorgen dat je melden van ongewenste situaties kent, mocht er
zich een valincident voordoen. De VWV verlener moet dit behandelen tijdens de uitgifte van de
veiligwerkvergunning (VWV) maar als je hier niet zeker van bent, vraag het dan. In veel afdelingen van
Dow worden de verwachtingen voor het melden van een incident zoals een val eerst in voorbereidende
communicatie (plant introductie) besproken en daarna opnieuw tijdens de VWV verlening zelf.
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