Toolbox meeting 10-02-2017
Veilig werken met trappen!
Wanneer er op hoogte gewerkt wordt moet valgevaar voorkomen worden. Er wordt op bijna iedere
werkplek wel met ladders en trappen gewerkt. Ook in de industriele reiniging wordt er vaak gebruik
van gemaakt.
De risico’s van verkeerde middelen, gebrek aan keuringen en het correct gebruik van ladders wordt
nogal onderschat.
Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkplek. Wanneer er op hoogte gewerkt wordt moet
valgevaar voorkomen worden.
Trappers en ladders zijn bedoeld als middel om een hoger gelegen werkplek te bereiken en is dus
niet je werkplek. Er worden vaak werkzaamheden uitgevoert vanaf een trap of ladder, dit is beperkt
toegestaan. Dit mag alleen alleen als het gaat om een klein risico en gebruik van een veiliger
alternatief niet toegestaan is. Dit wordt ook besproken tijdens contracttekening als de RI & E wordt
doorgenomen, mocht er een veiligere optie zijn dan wordt deze kenbaar gemaakt.
Waar moet je rekening mee houden als je gebruik maakt van een trap of ladder?
-

Controleer voorafgaang aan elk gebruik of de ladder/trap in goede conditie is;
Draag goede schoenen;
Zorg voor een stabiele, stevige, vlakke en voldoende grote ondergrond en tegen een stevig
dragend punt (geen raam!);
Reik nooit te ver opzij tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden;
Houd altijd twee voeten op de trap/ladder;
Plaats de ladder onder een hoek van. Ca.75;
Beklim de trap/ladder nooit met meer dan 1 persoon;
Gebruik de trap/ladder alleen waarvoor hij gemaakt is;
Zorg altijd voor veilige steun en houvast. Voorkom het met de hand dragen van gereedschap
die een veilige houvast belemmeren (altijd 1 hand aan de trap/ladder houden);
Geef op tijd aan de werkgever aan als er een inspectie gewenst is voor de ladder, zodat dit
tijdig geregeld kan worden (minimaal 1x per jaar);
Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigde trappen/ladders

