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Manifestatie Veilig Werken op Hoogte
Vorig jaar is de VLOK toegetreden 

tot het Platform Preventie Val-

gevaar (PPV). Het platform is in 

2006 door het Hoofdbedrijfschap 

Ambachten (HBA) ingesteld op 

verzoek van de glazenwassers-

branche (OSB). In het PPV zijn alle 

branches waarin werken op hoogte 

een rol speelt vertegenwoordigd; 

het zijn met name organisaties 

die betrokken zijn bij de buiten-

schil van een gebouw. Een deel 

van de branches is aangesloten 

bij het HBA, zoals glazenwassers, 

dakdekkers (bitumineus, pannen, 

riet), schoorsteenvegers, voegers, 

natuursteenbewerkers, glazeniers, 

zonweringinstallateurs, enzovoorts. 

Ook branches die niet zijn aange-

sloten bij het HBA ondersteunen 

inmiddels dit initiatief, zoals de 

kleinmetaal, schilders, installateurs 

en – via de VLOK – de klussenbedrij-

ven. Bovendien nemen de organi-

saties van werknemers deel aan het 

platform en stellen instituten als 

Stichting Arbouw en TNO deskundi-

gen beschikbaar.

Brochure
Om inzicht te geven in de aanpak 

van het platform is in oktober 

2010 de brochure Veilig Werken op 

Hoogte verschenen. Hierin valt on-

der meer te lezen dat het platform 

concrete resultaten wil boeken. De 

komende vier jaar wil het PPV het 

aantal ongevallen bij het werken 

op hoogte met 7,5 procent per jaar 

terugdringen.

Deze brochure is te downloaden via 

de HBA-website: http://www.hba.

nl/pages/916/Projecten/PlatformPre-

ventieValgevaar.html.

Bevorderen bronaanpak
Het platform streeft er tevens naar 

om de risico’s van valgevaar zoveel 

mogelijk bij de bron aan te pak-

ken. Zo heeft de bundeling van de 

krachten binnen het platform ertoe 

geleid dat er in de Tweede Kamer 

een wetswijziging is voorgedragen 

voor veilig werken op hoogte in 

de beheerfase. Dit betekent dat er 

mogelijk een verplichting komt bij 

de aanvraag voor een bouwver-

gunning om aan te geven welke 

veiligheidsvoorzieningen er in het 

nieuw te bouwen gebouw worden 

opgenomen, zodat na oplevering 

op een veilige wijze onderhoud aan 

een gebouw kan worden verricht. 

Hiervoor zijn binnen het platform 

een toetsingskader en voorwaar-

den opgesteld voor gemeenten en 

gebouweigenaren. Voldoet men 

niet aan die voorwaarden, dan 

kan de bouwvergunning worden 

geweigerd.

Ik ben de Sjaak niet!
In het voorjaar is het HBA met de 

stichting Consument en Veiligheid 

een nieuwe campagne gestart die 

zich richt op valgevaar. De cam-

pagne ‘Ik ben de Sjaak niet’ maakt 

deel uit van het Actieplan Arbeids-

veiligheid, van het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De deelnemers aan het Platform 

Preventie Valgevaar ondersteunen 

dit initiatief.

Vaak zijn ongevallen het gevolg 

van ingeslopen routines, haast en 

onderschatting van het risico. Uit 

onderzoek van Consument en Vei-

ligheid blijkt dat ondernemers in de 

bouw het vaak lastig vinden om op 

de werkvloer te praten over veilig 

werken. ‘Hoe moet ik mijn mensen 

aanspreken? Hoe kan ik ze beter 

laten nadenken over hun eigen 

gedrag, zonder te worden weg-

gezet als een zeurpiet? Hoe zorg ik 

ervoor dat ik zelf altijd het goede 

voorbeeld geef?’ Dat zijn de vragen 

waar ondernemers mee rondlopen. 

De campagne ‘Ik ben de Sjaak niet’ 

helpt om veiligheidsmaatregelen en 

veilig gedrag makkelijker bespreek-

baar te maken voor medewerkers, 

opdrachtgevers en collega-aanne-

mers. Voor ‘Ik ben de Sjaak niet’ is 

een speciale website ontwikkeld: 

www.werkveilig.nu. ■

In de visie van het Platform staat de gezondheid van dege-

nen die beroepshalve werkzaam zijn op en aan gebouwen 

voorop. Het kan en mag niet zo zijn dat uit concurrentieover-

wegingen daar een loopje mee genomen wordt. Het Platform 

wil dat de risico’s van valgevaar bij het werken op hoogte bij 

de bron worden aangepakt. Een preventieve bronaanpak kan 

met recht als een voorwaarde voor gezonde mededinging 

worden beschouwd. Zij reduceert bovendien de persoonlijke 

en maatschappelijke kosten van ongevallen ten gevolge van 

onaanvaardbare risico’s bij het werken op hoogte.  ■

• Gevaarlijke stoffen.

• Fysieke overbelasting.

• Gevaarlijke machines en transportmiddelen.

• Valgevaar en (om)vallende voorwerpen.

• Psychische overbelasting, werkdruk, agressie en geweld.

Het is duidelijk dat het werk van het Platform belangrijk 

is. Ruim een kwart van de arbeidsongevallen met dodelijke 

afloop in de bouwsector heeft – volgens de Arbeids inspectie – 

met valgevaar te maken. ■

Visie en missie Platform 
Preventie Valgevaar

Top 5 van de 
 arbeidsrisico’s van de 
Arbeids inspectie:

Journaal Journaal

De dag bevat een veelzijdig programma:

•  van 09:00 tot 13:00 uur - symposium Veilig Gebouwen-

onderhoud over het nieuwe toetsingskader ‘Veilig 

 onderhoud aan gebouwen 2012’.

•  van 14:00 tot 15:30 uur - conferentie Bronaanpak Valgevaar, 

waar deskundigen van het platform Preventie Valgevaar de 

nieuwe bouwregelgeving toelichten en in een interactieve 

workshop de praktische gevolgen in beeld brengen.

•  van 14:00 tot 21:00 – doorlopend verschillende workshops 

over onderwerpen als arbeidsmiddelen, arbocatalogi en 

RI&E’s en dergelijke.

Manifestatie ‘Veilig op de hoogte 2011’

Workshops
Tijdens de manifestatie ‘Veilig op de 

hoogte 2011’ komen de volgende 

onderwerpen aan de orde tijdens de 

verschillende workshops:

• Veilig werken met de ladder.

• Veilig werken met de rolsteiger.

• Veilig werken met de hoogwerker.

• Veilig werken met de hefsteiger.

•  Veilig werken met de 

 hangbruginstallatie.

•  Veilig werken met de gevel-

onderhoudsinstallatie.

• Veilig werken met de bouwlift.

•  Richtlijn Steigers: veilig werken op 

de stalen steiger.

•  Inspectie draagbaar klimmateriaal 

en rolsteigers.

•  ArbocatalogusSchoonmaak- en 

 Glasenwassersbranche.

• Arbocatalogus en platte daken.

• Arbocatalogusbouw en infra.

• Arbocatalogus schilderen.

• Aangelijnd werken; de laatste optie.

•  Aanpak valgevaar en fysieke 

 belasting gaan hand in hand.

• MKB Bouwnijverheid RI&E.

• Opstellen project- en bedrijfs-RI&E.

Bouw RelatiedagenGorinchem
Het was weer volop feest in Gorinchem van 6 tot 8 september j.l. Nog 

niet eerder heeft de VLOK zo’n groot klusplein georganiseerd. Dit keer 

in het teken van het kwaliteitsprogramma Vakmanschap & Zekerheid 

waarover in KlusVisie7 van 2010 al een artikel is verschenen. Met dank aan 

Compaan, Faay, Fakro, Fermacell, Kenneth Smit, PCI, Uw Maat in Afval en 

ZEVIM. Van deze partners zullen het komend jaar meer activiteiten komen. 

Hierbij een foto-impressie van de eerste beursdag.

Agenda
•  Op diverse plaatsen in Nederland zijn er bij vestigingen 

van BouwMaat workshops Duurzaam Verbouwen, die door 

de Stichting Bouwresearch (SBR) in samenwerking met de 

VLOK en Bouwgarant zijn georganiseerd. Zie de agenda op 

de VLOK-website.

•  Van 11 tot 13 oktober 2011 zal de VLOK met een stand 

aanwezig zijn tijdens de Bouw Relatiedagen in Harden-

berg. Maak alvast wat ruimte in de agenda. Spreek af met 

een collega, dan kun je onderweg ook nog ervaringen 

 uitwisselen.

•  Op maandag 20 november 2011 zal de VLOK zijn  Algemene 

Ledenvergadering houden en te gast zijn bij Van den 

 Hadelkamp – Uw Maat in Afval te Oudewater.  ■

Centraal is er een Kennisplein waar je met 

 collega’s en deskundigen van gedachten kunt 

wisselen en  ervaringen kunt delen. Hier  zullen 

ook vele  toonaangevende fabrikanten en 

 leveranciers van  hulpmiddelen zich presenteren.

Tenslotte zal op de manifestatie de aftrap 

 plaatsvinden van de ‘Roadshow Ladders- en 

 Steigerhelden’, die tot en met 2013 door het 

hele land te zien zal zijn.

Voor uitgebreide informatie over deze speciale 

 veiligheidsdag, zie: www.veiligopdehoogte.nl.

Op 26 oktober opent de Evenementenhal in Gorinchem haar 

deuren voor beslissers, adviseurs, architecten, veiligheids-

deskundigen, onderhoudsbedrijven en vakmensen die in hun 

dagelijks leven te maken hebben met werken op hoogte. 

Zij kunnen zich in één dag laten bijpraten over alle actuele 

ontwikkelingen.
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