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Hulpdocument 33: Gecertificeerde rope access technicians die
rope access-werk uitvoeren
De bedoeling van deze vereiste is om ervoor te zorgen dat rope access-werk wordt voorbereid door
iemand met voldoende training en ervaring.
Een gangbare methode om een rope access-werkplan op te stellen is dat de rope access supervisor door het
werkgebied loopt en het uit te voeren werk bespreekt met een verantwoordelijke medewerker van de
afdeling en/of TES. Ze moeten beiden controleren of het werkplan alle vereiste elementen bevat en waar
van toepassing, verwijst naar de Rope access-risicobeoordeling.
Er zijn vele variabelen die bij de voorbereiding van het werkplan overwogen moeten worden, waaronder
de volgende:
•
•
•
•
•
•
•

•

De opstelling van de touwen, apparatuur, etc. op de werkplek.
beheersmaatregelen voor de technicians die indien noodzakelijk naar het ankerpunt moeten klimmen.
Manieren om de touwen en apparatuur naar boven te brengen richting de ankerpunten die moeilijk
bereikbaar zijn.
De afweging of valpreventie noodzakelijk is voor de technicians tijdens de opbouw en voorbereiding
van het rope access.
Manieren om te voorkomen dat touwen in proces equipment verward kunnen raken en het omgaan
met andere obstakels in het werkplek
Manieren waarop procesrisico's in het gebied een impact op het werk kunnen hebben en welke
bescherming hiervoor nodig is.(bv werken in nabijheid van safety ’s)
Methoden om touwen en ankerpunten te beschermen tegen onbedoelde schade of onbedoelde
aanwezigheid van andere werknemers in het gebied voorkomen. Bijvoorbeeld door afzettingen te
gebruiken
Ankerpunten die goedkeuring vereisen van afdelingsleider/ES laten beoordelen en goedkeuring
hiervan vastleggen in werkplan.

Hier volgen enkele essentiële zaken waarmee bij de beschrijving van de redding methoden rekening moet
worden gehouden:
•
•
•
•
•

Methoden om met het reddingsteam te communiceren, zoals telefoon, portofoon, luchthoorn, etc.
Acties die, indien mogelijk, door de rope access technician bij zelfredding activiteiten uitgevoerd
moeten worden
De beschikbaarheid van apparatuur om de gekozen redding methode uit te voeren
Acties die door ander rope access technicians uitgevoerd worden
Acties die door de lokale ES&S of het site redding team uitgevoerd worden (zij hoeven niet te
beschikken over speciale vaardigheden voor rope access)
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