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De laatste tijd is er nogal wat discussie geweest over 
het werken vanuit werkbakken en vanaf werkplat-
forms. Maar deze is nogal eenzijdig gevoerd. Want 
waarom zou je eigenlijk überhaupt een werkbak ge-
bruiken bij het slopen van niet-draagkrachtige daken? 

Werken uit 
een werkbak?

Meer perspectief op eenzijdige kijk

In de discussie over werken vanuit 
werkbakken lijkt de focus vooral ge-
richt op het verwijderen van asbest-

houdende 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 ma-
ken met een gefragmenteerde kijk op 
het gehele proces, waarvan het verwijde-
ren van een dak slechts een fragment is? 

Niet in de context geplaatst 
Het TNO-rapport Veilig asbest saneren op 
hoogte vormt de basis voor de laatste wij-
ziging van het Arbeidsomstandigheden-
besluit. En meteen ook voor deze frag-
mentarische benadering doordat in het 
onderzoek de onderzoeksvraag niet in 
een context geplaatst is. Ook een Ka-
merbrief hierover van het ministerie 
van SZW gaat alleen uit van het verwij-
deren van asbestdaken. 
Maar werkbakken kunnen breder wor-
den ingezet. Het TNO-onderzoek heeft 
tot doel de gevaren van een proces en de 
beste beheersmaatregelen te bepalen. 
Dan verwacht je een verantwoorde analy-
se van het doel van het proces en van de 
begin- en eindsituatie: de systeemgren-
zen. Die systeemgrenzen zijn gebaseerd 
op het behalen van een afgerond doel. 
Het rapport Veiligheid in het ontwerp- en 

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

Het 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 dak-
beplating verwijderd worden en moet 
een nieuw, niet-mensdragend dak wor-
den aangebracht. Vaak wordt dit dak di-
rect 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 zorg-
vuldige voorbereiding en goed overleg 
met de gebruiker en eigenaar van het 
bouwwerk. 

Fragmentarisch werken 
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  

tekst Adri Frijters 

Een lastig bereikbare plaats bereikbaar ge-

maakt met een werkbak.
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Bij werken vanuit een werkbak is het gebruik van een gebiedsbegrenzende gordel aan te raden. Dat gebeurt hier niet.  

(De foto’s bij dit artikel zijn beschikbaar gesteld door 12hoist4u, copyright 12hoist4u.)
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Integratie en coördinatie 
Deze fragmentarische aanpak werkt in 
de praktijk jammer genoeg door bij het 
opzetten en uitvoeren van een goed on-
derzoek naar de meest acceptabele 
werkwijze. Diverse onderzoeken van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) 
laten zien dat juist deze fragmentari-
sche aanpak vaak een oorzaak is van on-
gevallen. 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. Daar-
door 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 ge-
schikte arbeidsmiddel zoals gevraagd 
wordt in artikel 7.3 van het Arbeidsom-
standighedenbesluit wordt daardoor ver-
geten of is zelfs onmogelijk. 

Onmogelijke werkhouding 
Bij de inzet van een werkbak wordt er-

Een integrale benadering 
van het proces levert een 
veiliger en mogelijk  
goedkoper proces op

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 geva-
ren zijn van het totale proces. 
Helaas wordt in de praktijk vaak frag-
mentarisch gewerkt. Het slopen en bou-
wen zijn deelprocessen die gemakkelijk 
leiden tot een fragmentarische aanpak. 
Vaak zijn ook deze fragmenten weer op-
gedeeld per discipline. Dit belemmert 
een geïntegreerde aanpak en een geïnte-
greerd proces. 

Gebruik van een werkbak bij werkzaamheden op hoogte.
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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 gede-
monteerd. Werknemers moeten, han-
gend over de leuning van de werkbak, 
de bevestigingen losdraaien of wegslij-
pen. Dan kunnen, weer hangend over 
de leuning van de werkbak, de platen 
opgepakt worden. Mensen staan daarbij 
in een ergonomisch onmogelijke werk-
houding. In deze werkhouding werken 
geeft grotere vermoeidheid en er kun-
nen platen breken. 

Het afvoeren van de afgenomen bepla-
ting is een logistiek proces op zich, en 
vereist veel hijsbewegingen. Door deze 
werkwijze kan de onderliggende con-
structie 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 construc-
tie gedemonteerd moet worden. Alle in 
het gebouw opgeslagen materiaal en 
materieel zullen verplaatst moeten wor-
den en schoongemaakt. 

Verre van ideaal 
Het werken vanuit een hoogwerker waar-
aan 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 klim-
materieel die hier loopvlonders voor leve-
ren. Dit voorkomt de inzet van gevaarver-
hogende arbeidsmiddelen. Maar het 
verwijderen van asbest uit de onderlig-
gende 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 beproef-
de, simpele en inherent veilige metho-
den. Dit zal op dezelfde manier moeten 
gebeuren als het demonteren. Dus de 
werknemer moet weer in een uitzonde-
ringspositie werken vanuit een werkbak 
of aangelijnd vanaf een bordes of werk-
platform. 

Multifacetaanpak 
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 tus-
sen de uitvoerende partijen en mogelijk 
ook een andere taakverdeling tussen de 
partijen. In de lege ruimten onder het 
dak wordt een verhoogde vloer (bijvoor-
beeld een (rol)steiger) gebouwd. Als er 
een ongelijke vloer is, moet mogelijk 
een vaste steiger worden gebouwd. Deze 
steiger wordt gebruikt voor de demonta-
ge én voor de montage van het dak. 

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

Relevante normen 
 » De keuze van het te gebruiken ar-

beidsmiddel moet gebaseerd zijn op 
het verminderen van gevaar (art 7.3 
Arbeidsomstandighedenbesluit). In 
artikel 7.23.1 wordt dit nogmaals be-
nadrukt. 

 » Het werken op hoogte vanaf een 
werkplatform is gebaseerd op artikel 
7.18.4 van het Arbeidsomstandighe-
denbesluit. 

 » Artikel 7.23d geeft uitzonderingen op 
7.18. 

Adri Frijters, A3-A, TU Delft Safety and  
Security Science

Tips voor veilig en 
gezond werken

Als u moet bewijzen dat een werk-
methode verantwoord is en accep-
tabele risico’s geeft, ga dan uit van 
het totale proces. 
 » Bepaal eerst het doel en de sys-
teemgrenzen van het te onder-
zoeken proces. 

 » Beoordeel vervolgens welke func-
ties in het proces moeten worden 
vervuld. 

 » Kies dan de methode en de ar-
beidsmiddelen. 

 » Vergelijk deze methoden en ar-
beidsmiddelen met elkaar: welke 
is het beste als het gaat om veilig-
heid en gezondheid bij het werk? 

 » Kies de methode die het minst 
gevaar oplevert. 

Indirect is overigens het werken 
vanaf een werkplatform, gemon-
teerd aan de lepels van een hef-
werktuig niet toegestaan. 
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