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Hulpdocument 40: Werknemers op hangende werkplatformen
De bedoeling van deze vereiste is het instellen van minimale verwachtingen ten aanzien van werknemers
die gebruik maken van hangende werkplatformen (personenhijsbakken).
Communicatie
De bedoeling van vereisten 40.A en 40.E is om te allen tijde duidelijke communicatie te hebben tussen de
werknemers in de personenhijsbak onderling en tussen de werknemers in de hijsbak en de bediener van de
personenhijsbak. Het communicatieplan moet zich richten op het weren van alle werknemers uit de line of
fire terwijl de personenhijsbak in beweging is.
Communicatie is gewoonlijk verbaal maar in een omgeving met veel geluid kan communicatie na
wederzijds akkoord plaatsvinden d.m.v. handsignalen en portofoons of via een derde persoon indien
oogcontact niet mogelijk is. Drie weg communicatie is een methode om ervoor te zorgen dat de berichten
worden ontvangen, herhaald en begrepen.
Een voorbeeld van drie weg communicatie is het volgende:
•
•
•

Uitvoerende 1 vraagt uitvoerende 2 of het goed is om de hijsbak te bewegen.
Uitvoerende 2 bevestigt de bedoeling om de bak te bewegen en bevestigt dat ze er klaar voor zijn.
Uitvoerende 1 bevestigt dat hij de bevestiging van uitvoerende 2 dat het goed is dat de bak
bewogen gaat worden, gehoord heeft.

De volgende afbeelding geeft aan hoe drie weg communicatie werkt:

Voor een gebalanceerde belasting van het platform zorgen
Een uitgebalanceerde belasting is belangrijk om te voorkomen dat het platform kantelt. Hier zijn enkele
zaken waarmee u rekening moet houden om een gebalanceerde belasting te behouden als het platform
wordt belast met werknemers en materialen:
•
•
•
•

Werknemers en materiaal zó positioneren dat het gewicht gelijkmatig is verspreid over het
platform.
Houd materialen binnen het platform of laat items niet over het leuningwerk heenkomen in één
richting.
Zorg ervoor dat items zich niet verplaatsen, gaan rollen of schuiven Bijvoorbeeld met behulp van
antislip matten, kisten en klossen of door items aan de reling vast te maken.
Let extra op bij het verplaatsen van het platform om te voorkomen dat materialen kunnen
kantelen.

Laatste update:26 nov 2019
Printed: 30 dec 2019 - 11:59

Page 1 of 3
EH&S Delivery Technician

Site Management Systeem
06.05 Employee Health & Safety

Paper copies are uncontrolled
L3G_06.05.C.07_Val_Preventie_Hulpdocument_40.docx

Gebruik Valbescherming
De bedoeling van een valstopsysteem gekoppeld aan een ankerpunt dat onafhankelijk van het hangende
werkplatform functioneert, is om de werknemer te beschermen voor het geval het platform neerstort. Deze
optie is alleen geschikt als het platform open is aan de bovenkant, zodat de werknemer niet in het vallende
platform vast komt te zitten.
•

Bij het selecteren van een valstop-veiligheidslijn moet men ervoor zorgen dat het de werknemer in
staat stelt om onder normale werkomstandigheden op het platform omhoog en omlaag te kunnen
bewegen.

Het platform van de hijs- en hefequipment bevat doorgaans herkenbare ankerpunten die door de fabrikant
zijn goedgekeurd. Elk goedgekeurd ankerpunt wordt gewoonlijk gemarkeerd met een label of een teken.
Controleer de instructies van de fabrikant op beperkingen of voorwaarden betreffende het gebruik van
ankerpunten.
De meeste ankerpunten zijn ontworpen voor de aankoppeling van een enkele werknemer. Als er zich meer
dan één werknemer op het platform bevindt, moet elke werknemer aan een apart ankerpunt gekoppeld
zijn, of het moet worden gegarandeerd dat een enkel ankerpunt geschikt is voor het ondersteunen van
meer dan één werknemer.

Een voorbeeld van hoe een ankerpunt op een platform wordt geïdentificeerd.
Het verlaten van het hangende werkplatform om toegang te verkrijgen tot een ander werkvlak is een
handeling die een groot risico met zich meebrengt en voor Dow Benelux dan ook alleen met goedgekeurde
Dow TRA document uit te voeren. Eén manier waarop de werknemer volledig stevig bevestigd kan
worden, is het gebruik van een dubbele veiligheidslijn (d.w.z. een met twee veiligheidslijnen).
•

Dus één veiligheidslijn bevestigd aan het ankerpunt op het platform, en de tweede veiligheidslijn
bevestigd aan het onafhankelijke ankerpunt. Zodra de tweede veiligheidslijn is vastgezet kan de
veiligheidslijn worden verwijderd uit het ankerpunt op het platform.

[Nederland] ➔ het overstappen uit een werkbak op hoogte mag alleen met een goedgekeurde Dow
TRA document met goedkeuring van EH&S de leader en afdelingsleider. Het uitstappen op hoogte
uit werkbak is vanuit wetgeving niet toegestaan mits men hier geen andere veiligere mogelijkheden
heeft om het werk uit te kunnen voeren.
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