VEILIG WERKEN IN DE METALEN GEVEL- EN DAKBOUW

Veilig werken in de metalen
gevel- en dakbranche
Aanvullende veiligheidsregels in de branche op
het Basisveiligheidshandboek B-VCA van de
opleiding Monteur metalen gevels en daken
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Belangrijke opmerking
Dit instructieboek is aanvullend op de veiigheidsonderwerpen uit het B-VCA
boek en worden alleen branchespecifieke aspecten behandeld.
Dit instructieboek vervangt het B-VCA boek niet.
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16.3 Werken op hoogte
Valgevaar

Wettelijke norm

Bij het werken op hoogte hebben we vooral te maken met valgevaar, niet alleen
van personeel, maar ook van materieel of materiaal. Het kan dus nodig zijn om
materieel of materiaal extra te zekeren. Het dragen van een helm en het plaatsen
of gebruiken van valbeveiliging bij werken op hoogte is verplicht.
De Arbo-wet stelt dat er sprake is van werken op hoogt indien de valhoogte meer
dan 2,5 m bedraagt. Men gaat hierbij uit van de stahoogte gemeten vanaf de
voeten.

Afbeelding 16.1 Werken op hoogte.

Risico’s

Bij werkzaamheden op hoogte krijgen we te maken met de navolgende risico’s;
•

Val en struikelgevaar;

•

de kracht van de weerselementen;

•

lichamelijk letsel door overbelasting;

•

gebruik ladders en trappen;

•

gebruik hoogwerker;

•

gebruik hijsmiddelen;

•

enz.

Veiligheidsvoorzieningen

Bij het werken op hoogte dient er gebruik gemaakt te worden van
veiligheidsvoorzieningen, deze kunnen bestaan uit afdoende persoonlijke of
collectieve veiligheidsvoorzieningen.

Persoonlijke valbeveiliging

Zoals de naam al zegt is deze vorm gericht op beveiliging van de gebruiker.
Denk bij persoonlijke valbeveiliging aan;
•

Valgordels

Valgordels;

•

veiligheidsgordels;

•

vallijnen;

•

dempers.

Indien er op hoogte gewerkt wordt, en een afdoende afscherming niet mogelijk is
dient er gebruik gemaakt te worden van vanggordels. De valgordel bestaat uit een
lijfband en een vanglijn middels een lijnhaak of een musketonhaak vast te haken is
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aan een gezekerd punt. De andere zijde van de vanglijn is met behulp van een Dsluiting gezekerd aan de valgordel.

16.2 positionering van valgordel.

Voor het gebruik van valgordels gelden een aantal regels die strikt in acht
genomen dienen te worden namelijk;

Collectieve
valbeveiliging

•

Een ieder die deze middelen moet gebruiken dient hiervoor een speciale
instructie te hebben ontvangen;

•

de gebruiker dient de gordels voor gebruik op gebreken te controleren, je
leven kan hiervan afhankelijk zijn;

•

vallijnen mogen nooit over scherpe randen lopen;

•

denk aan de juiste lengte van de vallijn, controleer of de vallijn zo is
ingesteld dat jouw val vóór het eerste valobstakel wordt geblokkeerd;

•

zij moeten worden bevestigd aan de daarvoor geschikte constructiedelen;

•

gebruik de valgordel alleen in combinatie met een valstopapparaat;

•

de valgordel moet jaarlijks door een deskundige worden gekeurd;

•

na het breken van een eventuele val moet de valgordel worden
gecontroleerd door een deskundige meestal is dit de leverancier;

•

en als laatste de valbeveiliging dient consequent te worden gebruikt.

Zoals de naam al zegt is collectieve valbeveiliging een vorm van beveiliging
die voor een ieder die op hoogte werkt is geplaatst. In veraf de meeste
gevallen is persoonlijke valbeveiliging na plaatsing hiervan dan ook overbodig. Ook
bij de collectieve valbeveiliging hebben we de keuze uit meerder methoden, alle
afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. We zullen de
verschillende soorten die binnen onze branche gebruikt worden eens nader
bekijken.
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Het spreekt voor zich dat vangnetten sterk genoeg dienen te zijn. De regel is dat er
minstens twee personen tegelijkertijd in het vangnet moeten kunnen vallen. Dus
het vangnet en de bevestiging moet hierop berekend zijn. Bij plaatsing van het net
dient dit vooraf te worden gecontroleerd op gebreken, en mag niet worden
gebruikt indien het beschadigd is.

Het vangnet

3,5 m
net

3,5 m

Maten voor plaatsen van het
vangnet, minimale maatvoering

Maasgrootte bij geen personen
onder het net 10 cm bij 10 cm

Maasgrootte bij personen
onder het net 3 cm bij 3 cm

De bevestigingspunten van het vangnet mogen maximaal 2,5 meter van elkaar
afliggen, dit geldt zowel voor de lengte- als voor de breedterichting. Indien het
noodzakelijk is om twee of meerdere netten aan elkaar te mazen dient dit op zo’n
manier te gebeuren dat er geen opening tussen kan ontstaan. Tussen het net en de
ophangconstructie mag er zich geen ruimte bevinden waar een persoon
tussendoor kan vallen. Ook vangnetten dienen jaarlijks door een deskundige te
worden gekeurd op gebreken.
Dakrandbeveiliging

Verplaatsbare
dakrandbeveiliging

Bij het werken op daken moet het dak beveiligd zijn met leuningen,
hekwerken, steigers of een ander soort constructie die aantoonbaar dezelfde
functie kan verrichten. Dit geld natuurlijk alleen bij een hoogte verschil van
minimaal 2,5 meter. Denk eraan dat bij hellende daken van meer dan 30 graden
altijd gebruik gemaakt moet worden van veiligheidsgordels. Indien projecten zich
aan het water bevinden of er zich obstakels naast het dak bevinden moet je altijd
dakrandbeveiliging toepassen.
Toch zijn er een aantal uitzonderingen op deze regel. Een tijdelijke beveiliging is
niet nodig indien er zich een opstand langs de dakrand bevindt die minimaal 60 cm
hoog is en waarvan de som van de hoogte en breedte meter uit de dakrand
gebleven wordt, wel moet je dan op de vier metergrens een markering met
rood/wit lint, pionnen of iets van dergelijke strekking aanbrengen.
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Eisen

Aan de dakrandbeveiliging worden een aantal eisen gesteld te weten;
• Gebruik van deugdelijk materiaal;
• eventueel plaatsing van een kantplank;
• leuningen op 0,5 en op 0,9 tot 1 meter hoogte;
• het personeel dat de leuning plaatst dient te weten hoe er met een
dakrandbeveiliging moet worden gewerkt.

Afbeelding 16.3 voorbeeld van dakrandbeveiliging

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden is het niet altijd noodzakelijk om
het gehele dak te beveiligen met een dakrandbeveiliging. In onderstaand figuur is
aangegeven hoe je dan te werk moet gaan.
.

Veiligheidszone

Werkzone

4m

Xm

Veiligheidszone

4m

Minimaal 8 mtr + X mter leuningsysteem
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•
•
Werkbakken

werkbak, zolang als er personeel in de werkbak aanwezig is, mag de
bediener niet weggaan;
overschrijdt nooit de maximale belasting van de werkbak;
verlaat bij storing, indien mogelijk, meteen de werkbak.

Werkbakken worden over het algemeen gebruikt bij het inspecteren van
bijvoorbeeld kerktorens of molens, zij mogen alleen worden gebruikt indien er
niets anders kan worden gebruikt. Bij het werken met een werkbak zijn de regels
voor het hijsen van lasten hierop van toepassing.

Afbeelding 16.7 Werkbak

Veilig gebruik

Voor het veilig gebruik van werkbakken ingericht voor personen gelden een aantal
strenge regels,
• De personen in de werkbak moeten een gordel dragen die aan de werkbak
bevestigd is;
• er moet constante communicatie mogelijk zijn tussen de kraanmachinist
en de persoon of personen in de werkbak;
• de machinist moet een speciale opleiding hebben gevolgd;
• de werkbak moet gekeurd zijn;
• betreden en verlaten van de werkbak mag alleen gebeuren wanneer deze
op een vaste ondergrond staat.

Hoogwerkers

Hoogwerkers worden vaak ingezet bij het werken op hoogte, of om personeel naar
een hoger gelegen werkvloer te transporteren. U heeft ze in verschillende soorten
en maten.
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Veilig gebruik

Let op uitstekende
geveldelen

Voor het veilig omgaan met een hoogwerker zijn er een aantal regels:
• Het personeel moet ouder zijn dan 18 jaar en moet geïnstrueerd zijn;
• de hoogwerker moet voorzien zijn van een geldige keuringsstikker en een
plaat met het maximaal toegestane gewicht;
• ook moet er een handleiding en een logboek bij de hoogwerker aanwezig
zijn;
• plaats de hoogwerker op een vlakke ondergrond;
• indien er uit de bak moet worden gereikt is een valbeveiliging verplicht;
• boven de 25 mtr. is het gebruik van communicatieapparatuur verplicht;
• gebruik de hoogwerker niet als hijsmiddel of lift;
• indien de hoogwerker verreden moet worden dienen de steunen te zijn
ingeschoven;
• boven windkracht 6 mag er niet met een hoogwerker worden gewerkt.

Ladderlift

Bouw- en ladder liften worden over het algemeen gebruikt bij het omhoog
brengen van lasten.

Veilig gebruik

Voor het veilig gebruik van bouw- en ladderliften gelden een aantal strenge
regels,
• Het vervoeren van personen met een bouwlift is verboden, zij dienen
alleen gebruikt te worden voor het transport van goederen;
• bouwliften dienen stabiel te worden opgesteld op een draagkrachtige
ondergrond;
• de stempels moeten volledig zijn uitgeschoven;
• het platform moet voorzien zijn van valbeveiliging;
• houdt rekening met de maximale belasting van de bouwlift deze moet op
de bouwlift staan;
• er moet een opstellingskeuring worden verricht die iedere 2 maanden
moet worden herhaald;
• de automatische afslag dien voor aanvang van de werkzaamheden te
worden gecontroleerd;
• zorg ervoor dat de bouwlift niet door onbevoegden kan worden gebruikt;
• indien de bouwlift in combinatie met een steiger wordt gebruikt, die ieder
stopplaats op de steiger voorzien worden van een sluitboom;
• een ladderlift dient stabiel te worden opgesteld en onder een hoek van 60
tot 80 graden tegen de gevel rusten, op de ladderlift staat aangegeven
onder welke hoek extra ondersteuning aangebracht dient te worden;
• bij gebruik van een ladderlift mag de dakrandbeveiliging ter plaatse van de
ladderlift onderbroken zijn.

Afbeelding 16.9 Ladderlift
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Risico’s

Het werken met hijsmiddelen is niet zonder risico’s, enkele van de risico’s zijn:
• kantelen machine,
• vallen van voorwerpen;
• kans op het klemmen en knellen van o.a. handen;
• het raken van obstakels;
• het bezwijken van hijsmiddelen.

Afbeelding 16.18 Afbeelding gekantelde
torenkraan

Keuringsplicht

Hijsmiddelen moeten jaarlijks door een gecertificeerde instantie worden gekeurd.

Verplichte
Documenten

In of bij hijskranen dienen een aantal verplichte documenten aanwezig te zijn:
•
•
•

Een kraanboek waarin alle verplichte keuringen staan vermeld;
hijstabellen en hijsgrafieken;
keuringscertificaten van al het hijsgereedschap.

Hijsbewijs

Indien de kraan meer dan 10 ton/meter kan hijsen dient de machinist te
beschikken over een hijsbewijs, zeg maar het rijbewijs voor het besturen van de
kraan.

Registratieboekje

De kraanmachinist moet een registratieboekje bij zich hebben, waarin de ervaring
van de machinist beschreven is, en met welke typen kraan hij heeft gewerkt.

Veiligheidsmaatregelen

Bij het werken met kranen dienen een aantal maatregelen strikt in acht te
worden genomen,
• Stempel de kraan goed af;
• controleer de kraan en het hijsgereedschap vooraf;
• machinist en aanpikker moeten met elkaar kunnen communiceren;
• sla de last op de juiste wijze aan;
• zorg dat er niet over personeel heen gehesen wordt;
• hijs niet meer boven de windkracht 6;
• zorg dat er geen personeel binnen de draaicirkel van de kraan komt;
• schuine sleeptrek is verboden.
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Eisen, regels en gebruik:






zwakke plekken mogen niet worden overbelast;
doorgangen mogen niet worden versperd;
materiaal moet altijd op een draagkrachtige ondergrond worden geplaatst;
pakketten op dak moeten boven spanten en/of naast kolommen worden
geplaatst;
de last moet gelijkmatig worden verdeeld over het dak;

minimaal 3 m

minimaal 5 m
maximaal 2 m hoog








materiaal moet tegen verschuiving worden geborgd bij plaatsing op een
hellend dak;
materiaal dient op het dak minimaal 3 meter vanuit de dakrand en/of
daksparing te worden geplaatst, en bij opgaand gevelwerk is dit 5 mtr;
op de werkplek mag niet meer brandbaar materiaal aanwezig zijn dan op
een werkdag kan worden verwerkt;
op het dak moet zo weinig mogelijk brandbaar materiaal worden opgeslagen (termen als 'zelfdovend' of 'brandvertragend' betekenen dat het
materiaal brandbaar is);
brandbare materialen mogen niet hoger dan 2 meter worden gestapeld;
Classificatie voor de brandbaarheid van isolatiematerialen:
onbrandbaar:

••
••

moeilijk brandbaar:
brandbaar:
gemakkelijk brandbaar:

••
••
••
••
••
••

MWR (steenwol) zonder brandbare
cacheerlagen
MWG (glaswol) zonder brandbare
cacheerlagen
EPB (geëxpandeerd perliet)
CG (glasschuim)
PF (phenolschuim)
PUR (polyurethaanschuim)
EPS (geëxpandeerd polystyreenschuim)
XPS (geëxtrudeerd polystyreenschuim)

Termen als 'zelfdovend' of 'brandvertragend' betekenen dat het materiaal
brandbaar is.




tussen de materiaalconcentraties dienen 'brandgangen' te worden
aangehouden van minstens vijf meter;
opgeslagen materialen moeten worden beschermd tegen wegwaaien
middels touwen en/of ballast (deze voorzieningen
moeten na elke werkbeëindiging (pauze, einde werkdag) worden
aangebracht en als er veel wind is zo vaak als noodzakelijk geacht.
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16.10 Fysieke belasting bij montage werkzaamheden
Afspraken in de
Branche

In het verleden was fysieke belasting hoog te noemen .
Sedert 2010 zijn er afspraken in de branche gemaakt om een te hoge fysieke
belasting op je lichaam te voorkomen.
En dat kan!
Als je je maar houdt aan de met de Arbeidsinspectie overeengekomen werkmethode.
In de branche geldt de Richtlijn Fysieke Belasting voor monteurs.
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16.11

RIJDEN MET AANHANGWAGENS

Eisen, regels en gebruik:

een aanhangwagen moet op de juiste wijze worden aangekoppeld (probeer de dissel/triangel
omhoog te trekken);

de druk op de kogel dient tussen 45 en 75 kg te zijn. Dit is voor het rijgedrag van de
aanhangwagen van groot belang;

afbeelding 16.24 foute kogeldruk






de lading dient goed te worden verdeeld;
zware lading moet zo dicht en zo laag mogelijk boven de as liggen;
de lading moet goed worden vastgezet;
de lading mag aan de voorzijde niet voorbij het uiterste voorste punt
van de aanhangwagen steken;

afbeelding 16.25 goede kogeldruk






aan de zijkanten mag de lading niet meer uitsteken dan de maximale toegestane breedte
die voor deze voertuigen is vastgesteld;
aan de achterzijde mag de lading niet meer dan 1 m achter het voertuig uitsteken;
de maximale uitsteeklengte achter de achterste as mag niet meer bedragen dan 5 meter;
bij éénassers is dit 4 meter;
itstekende lading dient te worden gemarkeerd
< 5m
< 1m

afbeelding 16.26 plaatsen van de lading
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