
Voldoende zichtbaarheid van vaklui tijdens de verplaatsing & op de werkpost.

Scheiding van mens en verkeer door goede afspraken en afbakening van de werkpost.

Afbakenen van de werkomgeving onder een werkpost op hoogte.

Dragen van fluoreflecterende werkkledij en de noodzakelijke PBM's.

Duidelijke communicatie met operationele diensten over de aanwezigheid van de technische dienst.

 

Het werk van vaklui brengt specifieke risico’s met zich mee. Enerzijds lopen vaklui een verhoogd risico

op een aanrijding bij interventies in operationele zones of zones met veel verkeer. Zo’n ongeval kan

gebeuren tijdens het uitvoeren van werk, of bij het verplaatsen naar de werkpost. In normale

werkomstandigheden zijn vaklui immers niet aanwezig in operationele zones, waardoor chauffeurs van

behandelingstoestellen hen daar niet verwachten. Aan de andere kant kan het werk van vaklui ook

risico’s inhouden voor andere werknemers, zoals een onderdeel of gereedschap dat naar beneden valt

bij onderhoudswerken op hoogte.

Volgende maatregelen moeten deze risico's beperken:

KADER

Toolbox technisch management

AFSPRAKEN *
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Verkeersstromen scheiden.

Het verkeersplan correct opvolgen. 

Voertuigen moeten voorzien zijn van signalisatie en knipper-/zwaailichten.

Wanneer operationele zones doorkruist worden, moet de foreman technische dienst/brigadier

de hiërarchische lijn van operaties (ceelbaas/foreman) op voorhand verwittigen.

Bijkomende afspraken op containerterminals (afhankelijk van de situatie).

Lokale of algemene lockdown afkondigen.

Een paal(aanhang)wagen gebruiken.

Begeleiding door overman voorzien.

Risico: aanrijdingsgevaar tijdens verplaatsingen

Specifieke risico's bij 
het werk van vaklui beperken.



Verkeersstromen scheiden.

Kegels, signalisatielint en knipperlichten rondom de werkpost.

Terminalvoertuig tussen rijweg en werkpost plaatsen. 

Fluoreflecterende veiligheidskledij dragen.

Bijkomende afspraken op containerterminals (afhankelijk van de situatie).

Lokale of algemene lockdown afkondigen.

Barrierbox of buffer-SC plaatsen.

Werkruimte onder de werkpost afbakenen.

Rood-wit signalisatielint spannen.

Bord 'Opgelet: vallende voorwerpen' plaatsen.

Opvangnetten aanbrengen bij grote werkzaamheden.

Helm en veiligheidsschoenen dragen.

Risico: aanrijdingsgevaar tijdens uitvoering van het werk

Risico: vallende voorwerpen van werkpost op hoogte

AFSPRAKEN *

Opgelet: vallende voorwerpen

*Afspraken gelden zowel voor vaklui als voor contractoren. 
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INFORMEREN

OPVOLGEN  

&  AANJAGEN

Bezorg foremannen technische

dienst/brigadiers het document

'Toolbox foreman technische dienst &

brigadier' en 'Toolbox vakman'.

Overloop samen met de foremannen

TD/brigadiers beide documenten.

Geef het goede voorbeeld. 

Verzamel feedback van foremannen

technische dienst/brigadiers en vaklui.

Controleer bij rondgangen of de

richtlijnen worden opgevolgd.

Stimuleer vaklui om de juiste

maatregelen te nemen.

Spreek zelf foremannen technische

dienst/brigadiers en vaklui aan.

Geef ook positieve feedback.

Zo ondersteun je als technisch management deze maatregelen:

WAT  IS  JOUW  ROL?

TOEZIEN

& AANSPREKEN

WETEN

Ken de risico's en de maatregelen die

moeten genomen worden.
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UITVOEREN

Stel het materiaal beschikbaar (kegels,

signalisatielint, lampen,

waarschuwingsborden, voertuigen ...).


