Toolbox; Trappen en Rolsteigers
Ongelukken met trappen zijn aan de orde van de dag. Niet alleen op de bouw, maar ook bij huis-, tuinen keukengebruik. Soms liggen de oorzaken bij het klimmateriaal, maar meestal is de manier van
werken, of ondeskundig gebruik de boosdoener. Verreweg de meeste ongevallen ontstaan door
gebrek aan kennis over de eigenschappen van het klimmateriaal en de onbekendheid met de juist
veilige werkmethoden.
Aandachtspunten bij het gebruik van klimmateriaal:
1. Controleer draagbaar klimmateriaal na ontvangst en voor ieder gebruik op gebreken, de toestand
en werking.
2. Gebruik nooit beschadigd of gebroken klimmateriaal.
3. Breng geen tijdelijke reparaties aan, laat dit over aan een deskundige.
4. Zorg ervoor dat draagbaar klimmateriaal vrij blijft van verf, modder, sneeuw en olie.
Toepassing en plaatsing
Gebruik draagbaar klimmateriaal uitsluitend voor het doel waarvoor het is bestemd, maak geen
oneigenlijk gebruik van uw trap. Stel klimmateriaal zorgvuldig op, ga met overleg te werk.
Zet dus geen trap op een tafel of op een steiger omdat je er dan makkelijker bij kunt.
Zorg ervoor dat u maatregelen neemt als u werkzaamheden verricht achter een deur. Zorg ervoor dat
de trap op een effen ondergrond staat, wiebelt deze dan bestaat de kans dat u uw evenwicht verliest
en van de trap valt. Beklim draagbaar klimmateriaal altijd met uw gezicht ernaar toe.
Zorg ervoor dat u altijd met twee voeten op de trap staat, dus nooit met een voet b.v. op de
vensterbank of op een tafel. Leun ook nooit te ver opzij de kans dat u uw evenwicht verliest wordt
alleen maar groter. Ook het verschuiven van een trap terwijl er iemand op staat is uit den boze.
Onderhoud en opslag
Onderhoud draagbaar klimmateriaal volgens de voorschriften, inspecteer dit materieel regelmatig op
gebreken, zoals vervorming en slijtage. Laat iedere beschadiging door een terzake deskundige
repareren. Minstens 1x per jaar dient draagbaar klimmateriaal gekeurd te worden door een
deskundige
Rolsteigers
Voor de meeste van ons is het gebruik van een rolsteiger geen probleem, maar heb je er wel eens
aan gedacht dat ook het werken met de steigers niet zonder gevaren is. Zo zijn er een aantal zaken
waar men op moet letten! Is er voor de bouw van de rolsteiger gebruik gemaakt van goed gekeurde
materialen, en is er een handleiding bij in de taal van de gebruiker, denk hierbij aan onze
multiculturele samenleving. Dat het werken vanaf een op de hulpvloer opgestelde trap of hulpsteiger
verboden is. En dat je de steiger nooit vanaf de buitenzijde mag beklimmen.
Verplaatsen van de rolsteiger
Je mag een rolsteiger alleen maar verplaatsen met de hand en je aangrijppunt moet zo laag mogelijk
zijn. Ook mogen zich er geen personen en of materiaal op de steiger bevinden tijdens het verplaatsen.
En dat de steunen en uithouders zo laag mogelijk bij de grond worden gehouden, voorkom dat deze
tijdens het verrijden niet kunnen inschuiven.
Gebruik van de rolsteiger
Haal uw materialen en gereedschap omhoog met behulp van een hijstouw en stop geen gereedschap
e.d. in uw broekzak. Voorkom dat gereedschap of materialen van de steiger kunnen vallen zorg
ervoor dat uw steiger dan ook voorzien is van een kantplank. Gooi nooit met steigerdelen en hou de
steiger schoon en ga nooit op een schoor staan. Zo ook moet je voorkomen dat onbevoegden op de
steiger kunnen klimmen .

Hou rekening met het gevaar van aanrijdingen, plaats daarom borden ,hekken en of markeringen ook
als uw steiger voor een deur opening is geplaatst. Ook moet u voorkomen dat de steiger kan verrijden
terwijl u er op aan het werk bent

Aanvullende informatie
Bij rolsteigers anders dan de bij ons in bedrijf zijnde, dus hiermee wordt bedoeld de steigers die
worden ingehuurd voor werkzaamheden die een hoogte van 3mtr. te boven gaan zijn er nog
aanvullende voorschriften. Er moet bij het opbouwen en afbreken van de steiger een deskundig
persoon aanwezig zijn. Is de rolsteiger op minimaal 1 meter boven de vloer voorzien van een leuning,
de werkvloer moet voorzien zijn van een kantplank die aansluit op de werkvloer.
Halverwege de bovenzijde van de kant plank en de leuning moet een tussen leuning zijn aangebracht.
De vloeropening moet voorzien zijn van een luik, de maat hiervan bedraagt minimaal 40x60 cm.
Rolsteigers hoger dan 8 mtr. moeten worden afgebouwd, tot deze hoogte voor dat deze mogen
worden verplaatst. Bij een ondergrond die oneffen is maak dan gebruik van u-profielen of planken om
de ondergrond draagkrachtig en vlak te maken. De lengte van deze profielen of planken moet
minstens 2x de steigerlengte bedragen.
Opmerking
Denk goed na bij alles wat u doet en gebruik de aan u verstrekte P.B.M.s zorg voor uw eigen
veiligheid en die van anderen, dat is in een ieders belang.

