Arbocatalogus Tuinbouwprojecten

Bijlage 1 Checklist veilig werken

Checklijst veilig werken
Ingevuld
door:
Datum:
Paraaf:

Ja

nee

Nvt

Wanneer

1
2
3
4
5
6

Voorbereiding en afronding project (zie hoofdstuk 2)
Hard glas doornemen met opdrachtgever
Huur rijplaten en bronbemaling doornemen met opdrachtgever
V&G-coördinator uitvoeringsfase aanstellen
V&G plan ontwerpfase maken
V&G-coördinator uitvoeringsfase aanstellen
V&G plan ontwerpfase beoordelen

Contractfase
Contractfase
6 maanden v.t.v.
3 maanden v.t.v.
1 maand v.t.v.
1 maand v.t.v.

7

V&G deelplan opstellen

1 maand v.t.v.

8
9
10

Bouwplaatsinrichting doornemen met opdrachtgever
Aanvragen gas, licht en water doornemen met opdrachtgever
Bestellen bouwplaatsinrichting

1 maand v.t.v.
1 maand v.t.v.
1 maand v.t.v.

11
12

Indienen V&G-deelplannen
1e Bouwvergadering:

2 weken v.t.v.
1 week v.t.v.

Versie: 1.0
Datum: 01-01-2010
Blad 1 van 6

Actie
Verkoper
Verkoper
Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtgever
V&G-coördinator
uitvoeringsfase
Uitvoerder
aannemers
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider /
Opdrachtgever
Uitvoerders
V&G-coördinator
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Paraaf

Ja

nee

Nvt

Wanneer

14

Doornemen en goedkeuring V&G plan en afstemming gevaarlijke
werkzaamheden (laag en hoog werk na elkaar / graafwerk / etc.)
Bouwplaatsinrichting:
• Plaatsen hekken
• Plaatsen keten
• Plaatsen toiletten
• Inrijden gronddoek en repac of zand
• Leggen rijplaten
• Plaatsen EHBO middelen
• Plaatsen brandblussers
• Ophangen EHBO lijst in keet
Startwerkvergadering en doornemen V&G plan

15
16
17

Werkplekinspectie (Last minute risico analyse)
Werkplek opruimen
Afstemmen werkzaamheden tav veilig werken tijdens bouwvergadering

Iedere dag
Iedere dag / week
Iedere week

18

Werkplekinspectie houden

Iedere maand

19
20

Opruimen bouwplaats
Afval en retourmateriaal af voeren

Na afloop werk
Na afloop werk

21

Evaluatie project

2 weken na afloop

13

Versie:
Datum:

1.0
01-01-2010

Blad 2 van 6

Actie
Uitvoerders

1 week v.t.v.

Uitvoerders

1 dag v.t.v.

Uitvoerders
Voormannen
ZZP’ers
Iedereen
Iedereen
V&G-coördinator
Uitvoerders
V&G-coördinator
Uitvoerder
Uitvoerders
Uitvoerders
Afdelingshoofd
Uitvoerder
Voormannen
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Paraaf

Ja
1.0
2.0
2.1
2.2
3.0
3.1
4.0
4.1
4.2
5.0
6.0
6.1
7.0
7.1
7.2

7.3
8.0

nee

Nvt

Opmerkingen

Actie

werken op de bouwplaats (hoofdstuk 3)
Veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase ontvangen en gecheckt
Veiligheids- en gezondheidsplan aanwezig voor directe omgeving en
derden
Hekwerken en afzettingen aanwezig
Veilige in en uitrit aanwezig
Voorzieningen aanwezig als toiletruimte, kleed-, eet- en rustruimte e.d.
aanwezigheid van elektriciteit, brandstof en watertappunten
laad- en losplaatsen zijn goed bereikbaar (in- en extern)
laad- en losplaatsen zijn vlak en verhard
laad- en losplaatsen zijn goed beloopbaar en schoon
Op de opslagplaats zijn materialen stabiel en veilig opgeslagen
de interne routes zijn gescheiden in looppaden en transportroutes
de bestuurders zijn geïnstrueerd en gemachtigd om het materieel te
bedienen en kennen de gedragregels op de bouwplaats
een KLIC-melding is uitgevoerd
het is bekend waar kabels, pijpleidingen, gedichte sloten/putten zich
bevinden, een tekening is hiervan op de bouwplaats aanwezig
Het bouwterrein is goed begaanbaar voor machines en medewerkers
(voldoet aan de norm in tabel hoofdstuk 7) en er zijn
afspraken/voorzieningen om bij verslechtering maatregelen te treffen.
Dagelijks wordt het afval van de bouwplaats verwijderd
o
bij temperaturen boven de 25 C worden maatregelen getroffen tegen de
hitte

8.2
8.3

de medewerkers hebben regen- en doorwerkpakken ter beschikking.
bij windkracht 6 bft en hoger wordt geen hijswerkzaamheden en werk op
hoogte uitgevoerd.
9.0
chemisch en ander afval wordt gescheiden verzameld en afgevoerd
10.0 de werkplek wordt regelmatig opgeruimd

Versie:
Datum:

1.0
01-01-2010

Blad 3 van 6
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Paraaf

Ja

nee

Nvt

Opmerkingen

Actie

11.0 er worden maatregelen getroffen om (chemische)vervuiling van bodem en
grond - en oppervlakte water te voorkomen
12.0 er worden geen werkzaamheden verricht bij inbedrijf zijnde machines /
robots (deze zijn uitgeschakeld en verzekerd).
12.1 passerende machines hebben een vrije doorgang of er is een manwacht
die waarschuwt en kan ingrijpen (noodstop)
13.0 bij werk in besloten ruimten is een tweede man aanwezig om toezicht te
houden.
13.1 Er zijn maatregelen getroffen om risico's te vermijden voor de medewerker
in de besloten ruimte
14.0 De bouwstroomkasten zijn voorzien van een aardlekschakelaar
14.1 er wordt gewerkt met accu gereedschap anders zijn veiligheids
maatregelen genomen om elektrocutie te voorkomen (b.v. elektrisch
handgereedschap is dubbelgeïsoleerd).
14.2 in nauwe geleidende ruimten wordt gebruikgemaakt van een
veiligheidstrafo.
15.0 gevaarlijke stoffen worden volgens de voorgeschreven maatregelen
opgeslagen en verwerkt
15.1 er zijn veiligheidsvoorzieningen aanwezig zoals b.v. de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen, oogdouche, brandblusser of branddeken
15.2 het is bekend of en waar asbest aanwezig is. Alleen gecertificeerde
bedrijven mogen dit verwijderen.
15.3 Bij twijfel omtrent het aanwezig zijn van de Legionella bacterie wordt de
opdrachtgever gewaarschuwd
16.0 er zijn maatregelen en voorzieningen getroffen als er hoger dan 2,5 meter
gewerkt moet worden.
16.1 er wordt niet op hoogte gewerkt bij windkracht 6 bft of hoger en buiten
tijdens een onweersbui.
er wordt alleen op het dek gewerkt met een goedgekeurde dekwagen.
bij werkzaamheden op bedrijfsruimte en opslagtanks is een
dakrandbeveiliging met tussenrailing en schoprand
Versie:
Datum:

1.0
01-01-2010

Blad 4 van 6
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Paraaf

Ja

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

Versie:
Datum:

nee

Nvt

Opmerkingen

Actie

er wordt gewerkt met een vangnet als bovenstaande niet mogelijk is of
met een harnasgordel.
er wordt enkel gebruikt gemaakt van goedgekeurde ladders en de
gebruikers zijn geïnformeerd over het goed gebruik ervan.
de stalen staande steigers zijn gebouwd door een gediplomeerde
steigerbouwer en de gebruikers zijn geïnformeerd over het goed gebruik
ervan.
de rolsteiger zijn volgens voorschrift inelkaar gezet en de gebruikers zijn
geïnformeerd over het goed gebruik ervan.
de aanwezige hoogwerkers zijn CE-goedgekeurd (jaarlijks) en geschikt
voor het werk wat er mee verricht moet worden.
werknemers op hoogwerkers, bouwplateaus en beglaasplateaus hebben
aantoonbaar instructie ontvangen voor het werken op de hoogwerker
werknemers jonger dan 18 jaar bedienen een hoogwerker alleen onder
toezicht.
de elektrisch aangedreven monorailwagens zijn CE-goedgekeurd
werknemers hebben instructie ontvangen voor het werken op de
monorailwagen
werknemers jonger dan 18 jaar bedienen een monorailwagen alleen onder
toezicht.
de buisrailkarren zijn CE-goedgekeurd en voldoen aantoonbaar aan de
hiervoor gestelde eisen inclusief de complete buisrail installatie.
werknemers hebben instructie ontvangen voor het werken op de
buisrailkar (b.v. gebruik van trapjes, bankjes etc. om de werkhoogte te
verhogen is niet toegestaan)

1.0
01-01-2010

Blad 5 van 6
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Paraaf

Ja

4.2
5.0
6.0
7.0

Algemene instructies veilig werken (hoofdstuk 4)
Bedrijfsnoodplan opgesteld
BHV’ers aanwezig op project
Lijst met belangrijke telefoonnummers aanwezig in bouwkeet
EHBO trommel aanwezig in bouwkeet
Brandblusser aanwezig in bouwkeet
Brandblusser aanwezig bij risicovolle werkzaamheden
Klic melding uitgevoerd bij graafwerkzaamheden
Interne kabels en leidingen aangegeven door opdrachtgever bij
graafwerkzaamheden
Maatregelen “besloten ruimtes” genomen bij werken in diepe putten
Hijsplan gemaakt
Maatregelen genomen bij PVC lijmen
Maatregelen genomen bij lassen en snijden

8.0
9.0

Maatregelen genomen bij slijpen en boren
Voldoende hulpmiddelen aanwezig bij lichamelijk belastend werk

1.0
1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
4.0
4.1

nee

Nvt

Opmerkingen

Actie

10.0 Maatregelen genomen tegen trillingen
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0

Versie:
Datum:

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gratis verstrekt
Adembescherming wordt waar nodig gedragen
Beschermende kleding wordt waar nodig gedragen
Gehoorbescherming wordt waar nodig gedragen
Hand en armbescherming wordt waar nodig gedragen
Harnas gordels worden waar nodig gedragen
Oogbescherming wordt waar nodig gedragen
Veiligheidshelmen worden gedragen
Veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen worden gedragen

1.0
01-01-2010

Blad 6 van 6
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