	
  
Toelichting Toolbox Werken op hoogte
Onderdeel 2: blijf scherp!

Voorbereiding
1. Download de presentatie
2. Download de Verbeterposter en print deze uit
Tijdens de presentatie
Algemeen: deze toolbox is bedoeld om de DAV’ers en DTA’ers bewust te maken van
de risico’s van het werken op hoogte en met name het werken op golfplaten daken.
Het is daarom belangrijk om vaak te herhalen dat het risico van vallen van hoogte
groot is en de gevolgen ervan dat ook kunnen zijn.
Dia 3 – Toolbox Werken op hoogte
Herhaal: alle werkzaamheden die worden uitgevoerd met een hoogteverschil van 2,5
meter worden aangemerkt als werken op hoogte. Dit is risicovol. De beste manier om
een valongeval te voorkomen is door de werkzaamheden niet op hoogte te
verrichten. Denk daarom voorafgaand aan de klus goed na: kan het werk ook worden
gedaan zonder dat men het dak op hoeft?
Dia 5 – Weet je het nog?
Herhaal: in de asbestverwijdering komt het voor dat er golfplaten daken verwijderd
moeten worden. Golfplaten zijn verraderlijk: het dak kraakt niet bij te zware belasting,
maar breekt opeens. Vallen van hoogte (met name door golfplaten daken) komt
relatief vaak voor in de asbestverwijdering.
Dia 6 – Hoe doen we het nu?
Vraag hoe de aanwezigen denken over de veiligheidsvoorzieningen bij het werken
op hoogte. Laat ze een cijfer geven voor het veilig werken op hoogte en in het
bijzonder bij het werken op en aan golfplaten daken. Noteer de gemiddelde cijfers op
de verbeterposter.
Vraag vervolgens wat ervoor nodig is om een hoger cijfer te bereiken. Wat kan men
zelf doen en waar kan het bedrijf verbeteren? Maak afspraken. Noteer deze op de
Verbeterposter.
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Geef suggesties voor het bedrijf door aan de KAM-coördinator van het bedrijf. Vraag
deze om terugkoppeling en geef door aan de deelnemers wat er al dan niet (en
waarom niet) met de suggesties gedaan wordt.
Dia 7 – Tot slot
Maak een afspraak voor een volgende bijeenkomst waarbij de verbeterafspraken
besproken gaan worden.
Na de presentatie
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Hang de Verbeterposter op een centrale plaats op
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