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VAKBLAD OVER VEILIG EN GEZOND WERKEN
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eer ers ectief o eenzi dige ki k

erken uit
een erkbak?
De laa s e i d is er nogal wa dis ussie gewees over
he werken vanui werkbakken en vana werkpla
or s aar deze is nogal eenzi dig gevoerd an
waaro zou e eigenli k berhaup een werkbak ge
bruiken bi he slopen van nie draagkra h ige daken
eks

dri ri ers

n de discussie over werken vanuit
werkbakken lijkt de focus vooral gericht op het verwijderen van asbesthoudende daken. Op zich niet vreemd,
want de aandacht voor de werkbakken is

ontstaan nadat de asbestsector hier de
aandacht op heeft gevestigd. Maar je
kunt je afvragen of deze beperkte focus
terecht is. Hebben we hier niet te maken met een gefragmenteerde kijk op
het gehele proces, waarvan het verwijderen van een dak slechts een fragment is?

iet in de conte t ge laatst

en las ig bereikbare plaa s bereikbaar ge
aak

e een werkbak

Het TNO-rapport Veilig asbest saneren op
hoogte vormt de basis voor de laatste wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. En meteen ook voor deze fragmentarische benadering doordat in het
onderzoek de onderzoeksvraag niet in
een context geplaatst is. Ook een Kamerbrief hierover van het ministerie
van SZW gaat alleen uit van het verwijderen van asbestdaken.
Maar werkbakken kunnen breder worden ingezet. Het TNO-onderzoek heeft
tot doel de gevaren van een proces en de
beste beheersmaatregelen te bepalen.
Dan verwacht je een verantwoorde analyse van het doel van het proces en van de
begin- en eindsituatie: de systeemgrenzen. Die systeemgrenzen zijn gebaseerd
op het behalen van een afgerond doel.
Het rapport Veiligheid in het ontwerp- en

voorbereidingsproces beschrijft een methode waarmee een dergelijk onderzoek kan
worden uitgevoerd. In dit artikel volgen
we het systeem in dit rapport.

et dak eraf voorbereiding
Het verwijderen van daken gebeurt om
het ‘leven’ van het gebouw, de schuur of
loods te verlengen. Dit is het doel van
het proces. Daarvoor moet de oude dakbeplating verwijderd worden en moet
een nieuw, niet-mensdragend dak worden aangebracht. Vaak wordt dit dak direct voorzien van zonnepanelen.
Natuurlijk is het verwijderen van het
oude dak geen eenvoudige klus. Dit
geldt overigens ook voor het aanbrengen
van een nieuw dak. Hier hebben we te
maken met dezelfde gevaren. Deze
werkzaamheden vragen om een zorgvuldige voorbereiding en goed overleg
met de gebruiker en eigenaar van het
bouwwerk.

ragmentarisch

erken

Bij het bepalen van de systeemgrenzen
van een onderzoek ligt het voor de hand
als startmoment de situatie ‘het gebouw
zoals het erbij staat’ te kiezen. Als
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i werken vanui een werkbak is he gebruik van een gebiedsbegrenzende gordel aan e raden Da gebeur hier nie
De o o s bi di ar ikel zi n bes hikbaar ges eld door

hois u op righ

hois u
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en in egrale benadering
van he pro es lever een
veiliger en ogeli k
goedkoper pro es op

Gebruik van een werkbak bi werkzaa

heden op hoog e

eindmoment kiezen we ‘ingebruikname
bouwwerk’. Door niet deze grenzen
maar andere systeemgrenzen te kiezen,
krijg je een fragmentarisch beeld. Dan
wordt niet in kaart gebracht wat de gevaren zijn van het totale proces.
Helaas wordt in de praktijk vaak fragmentarisch gewerkt. Het slopen en bouwen zijn deelprocessen die gemakkelijk
leiden tot een fragmentarische aanpak.
Vaak zijn ook deze fragmenten weer opgedeeld per discipline. Dit belemmert
een geïntegreerde aanpak en een geïntegreerd proces.

ntegratie en co rdinatie
Deze fragmentarische aanpak werkt in
de praktijk jammer genoeg door bij het
opzetten en uitvoeren van een goed onderzoek naar de meest acceptabele
werkwijze. Diverse onderzoeken van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)
laten zien dat juist deze fragmentarische aanpak vaak een oorzaak is van ongevallen. Steeds weer beveelt de OVV
integratie, coördinatie en overleg aan,
om zo tot minder ongevallen te komen.
Volgens de OVV is er sprake van een
groot gebrek aan integratie van proces-

sen, afstemming en coördinatie. Daardoor laten (deel)aannemers zich bij het
bepalen van werkmethoden en inzet van
arbeidsmiddelen veelal leiden door wat
er door hen gedaan moet worden en wat
bij hen bekend en beschikbaar is. Een
weloverwogen keuze voor het meest geschikte arbeidsmiddel zoals gevraagd
wordt in artikel 7.3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt daardoor vergeten of is zelfs onmogelijk.

nmogeli ke

erkhouding

Bij de inzet van een werkbak wordt er-
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Het afvoeren van de afgenomen beplating is een logistiek proces op zich, en
vereist veel hijsbewegingen. Door deze
werkwijze kan de onderliggende constructie en de inhoud van het gebouw
‘besmet’ raken met asbestvezels. Deze
vezels zullen na het verwijderen van het
dak ook moeten worden opgeruimd. Dat
betekent dat de onderliggende constructie gedemonteerd moet worden. Alle in
het gebouw opgeslagen materiaal en
materieel zullen verplaatst moeten worden en schoongemaakt.

erre van ideaal
Het werken vanuit een hoogwerker waaraan een werkplatform met wegklapbaar
front zit, is iets minder belastend voor de
werkhouding. Maar is nog steeds verre
van ideaal. De overige problemen blijven
identiek. Deels kunnen we het werken
vanuit een werkbak vervangen door het
werken vanaf werkvlonders die op het
dak en op de constructie worden gelegd.
Er zijn leveranciers van aluminium klimmaterieel die hier loopvlonders voor leveren. Dit voorkomt de inzet van gevaarverhogende arbeidsmiddelen. Maar het
verwijderen van asbest uit de onderliggende ruimten na het verwijderen van de
platen blijft noodzakelijk.
Na het verwijderen van het dak en het
saneren van de onder het dak gelegen
ruimten moet een nieuw dak worden
aangebracht. Hiervoor bestaan net
zomin als voor het verwijderen beproefde, simpele en inherent veilige methoden. Dit zal op dezelfde manier moeten
gebeuren als het demonteren. Dus de
werknemer moet weer in een uitzonderingspositie werken vanuit een werkbak
of aangelijnd vanaf een bordes of werkplatform.

ultifacetaan ak
van uitgegaan dat er niet in het gebouw
wordt gewerkt en dat het gebouw niet
kan worden leeggeruimd. Het dak wordt
van buitenaf zo goed mogelijk gedemonteerd. Werknemers moeten, hangend over de leuning van de werkbak,
de bevestigingen losdraaien of wegslijpen. Dan kunnen, weer hangend over
de leuning van de werkbak, de platen
opgepakt worden. Mensen staan daarbij
in een ergonomisch onmogelijke werkhouding. In deze werkhouding werken
geeft grotere vermoeidheid en er kunnen platen breken.

Dit kan anders als we kiezen voor een
multifacetaanpak in plaats van voor een
gefragmenteerde aanpak. Voordat we
starten met de demontage wordt de
ruimte onder het dak leeggeruimd.
Hiermee voorkomen we besmetting
met asbestvezels. Dit vereist overleg tussen de uitvoerende partijen en mogelijk
ook een andere taakverdeling tussen de
partijen. In de lege ruimten onder het
dak wordt een verhoogde vloer (bijvoorbeeld een (rol)steiger) gebouwd. Als er
een ongelijke vloer is, moet mogelijk
een vaste steiger worden gebouwd. Deze
steiger wordt gebruikt voor de demontage én voor de montage van het dak.

Ti s voor veilig en
gezond erken
ls u oe bewi zen da een werk
e hode veran woord is en a ep
abele risi o s gee ga dan ui van
he o ale pro es
» epaal eers he doel en de s s
ee grenzen van he e onder
zoeken pro es
» eoordeel vervolgens welke un
ies in he pro es oe en worden
vervuld
» ies dan de e hode en de ar
beids iddelen
» ergeli k deze e hoden en ar
beids iddelen e elkaar welke
is he bes e als he gaa o veilig
heid en gezondheid bi he werk
» ies de e hode die he
ins
gevaar oplever
ndire is overigens he werken
vana een werkpla or ge on
eerd aan de lepels van een he
werk uig nie oeges aan

De coördinerende partij moet de bouw
organiseren. Dat kan een coördinerend
aannemer zijn. Maar als er een nevenaannemer is die direct voor de gebruiker
of eigenaar van het pand werkt, ligt het
voor de hand dat deze eigenaar de steiger laat bouwen en beschikbaar stelt.
Het doel is dat de demontage en montage in een ergonomisch verantwoorde
houding en vanaf een veilige werkplek
kan worden uitgevoerd.
Deze case laat zien dat een integrale benadering van het proces een veiliger en
mogelijk goedkoper proces oplevert dan
de facetbenadering.

elevante normen
» De keuze van het te gebruiken arbeidsmiddel moet gebaseerd zijn op
het verminderen van gevaar (art 7.3
Arbeidsomstandighedenbesluit). In
artikel 7.23.1 wordt dit nogmaals benadrukt.
» Het werken op hoogte vanaf een
werkplatform is gebaseerd op artikel
7.18.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
» Artikel 7.23d geeft uitzonderingen op
7.18.
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