Toolbox: "Orde en netheid"
De basis voor een veilige werkomgeving, in samenhang met het genereren van de meest optimale
arbeidsomstandigheden, wordt gevormd door orde en netheid.
Voor het bewerkstelligen van deze orde en netheid dienen er een aantal punten nauwlettend in het
oog te worden gehouden, te weten:
 Toegangswegen, doorgangen, uitgangen, trappen, alsook toegangen tot schakelaars en
brandblusmiddelen moeten te allen tijde worden vrijgehouden; • equipment,
gereedschappen en materialen moeten na beëindiging van de werkzaamheden correct
worden opgeborgen;
 Afvalmateriaal moet worden opgeruimd en zo nodig in speciaal daarvoor bestemde bakken
worden gedeponeerd. Chemisch afval dient te worden gescheiden van het overige afval; O
 Olie- en vetvlekken moeten worden verwijderd of met zand of korrels worden bestrooid ter
voorkoming van uitglijden. Het zand of de korrels vallen na gebruik onder het chemisch afval;
 Eet-, kleed- en waslokalen en de toiletten moeten in zindelijke staat worden gehouden.
Struikelen over een stuk staal, een pallet midden in een looppad, een steekwagentje achter een deur
enz. We kennen, jammer genoeg, allemaal meer dan één voorbeeld. In dit hoofdstuk worden een
aantal zaken genoemd die rechtstreeks verband houden met de werkomgeving.
Over een gehele werkdag loopt iemand in een werkplaats al snel enkele kilometers. Daarom is het
ook noodzakelijk om looppaden zoveel mogelijk vrij van obstakels te houden.
In noodsituaties is het vaak van essentieel belang dat bedieningsapparatuur en blusmiddelen vrij
toegankelijk zijn. Deze mogen dus niet ingebouwd worden, zij kunnen van levensbelang zijn.
Uitglijden over gladde werkvloeren of op de grond liggend gereedschap is een (te) vaak voorkomend
verschijnsel. Werkvloeren moeten dan ook schoon en stroef worden gehouden, gemorste olie en vet
dient direct opgeruimd te worden. Gevallen gereedschappen, materiaal of voorwerpen moeten
direct opgeraapt worden.
Tijdens het werken ontstaat altijd afval. Afval dient direct in de daarvoor bestemde bakken
gedeponeerd te worden. Let er hierbij op dat de verschillende afvalstromen goed worden
gescheiden.
Brandbare en/of vluchtige vloeistoffen zoals benzine, petroleum, terpentijn, spiritus e.d. mogen op
de werkbank niet in grotere hoeveelheden dan 1 liter aanwezig zijn.
Maak er geen puinhoop van!
 Rommel op het werk veroorzaakt irritatie en ongelukken. Opruimen is daarom geen verloren
tijd, maar een eerste vereiste voor veilig werken;
 Daarbij hoort niet alleen een doordachte aan- en afvoer van materiaal en gereedschappen,
maar ook het zo snel mogelijk verwijderen van afval. Overtollig materiaal en gereedschap
afvoeren naar een centrale opslagplaats geeft meer loop- en werkruimte. Het verwijderen
van afval, verpakkingsresten en lege kratten of losgeslagen latten houdt de werkplek
overzichtelijk en voorkomt spijkertrappen en andere kleine ongelukken;
 De afvalcontainer is van onschatbare waarde, als … deze tenminste wordt gebruikt;
 Denk ook aan de voorgeschreven schoplijst of kantplank op de steiger. Kleine delen die
vallen, veranderen al gauw in dodelijke projectielen. Wel eens een verstelbare steeksleutel
hóren passeren?;





Gereedschap waarmee nonchalant wordt omgegaan, zal vaak zoekraken en heeft altijd veel
te lijden. Dat geldt in het bijzonder voor gereedschap zonder ‘vaste baas’, zoals
hijsgereedschap. Onverwachte defecten kunnen voor onaangename verrassingen zorgen;
Gereedschap hoort na het werk in een goed afsluitbare kist, om ‘s avonds en in het weekend
buiten bereik van ‘leners’ te blijven. Grote stukken, zoals laskarren, kruiwagens, grote takels
en installateurladders kunnen aan de ketting met een hangslot.

