Bijlage 3.

Werken vanuit een werkbak hangend in een hijskraan
Checklijst Gebruiker

Deze checklijst moet voorafgaan aan de werkzaamheden door de gebruikers van de
werkbak worden ingevuld en worden afgetekend te zijn door de
projectverantwoordelijke op loca:e.
Deze checklijst moet ingevuld en geaccordeerd op het werk aanwezig te zijn en moet opnieuw worden
nagelopen indien er sprake is van gewijzigde werkomstandigheden.

Vraag

Antwoord

1

Is er een schriAelijk werkplan
opgesteld zijn opgenomen.

□ ja □ nee

2

Is dit schriAelijke werkplan getoetst
door een gecer:ﬁceerde hoger
veiligheidskundige (HVK)

□ ja □ nee

3

Is er een melding aan ISZW gedaan
dat er gebruik gemaakt gaat worden
van een werkbak of werkplaMorm
via de link:
Meldformulier werkbakken en
plaMormen

□ ja □ nee

4

Worden de juiste PBM’s gedragen
(bv. valbeveiliging, helm en
veiligheidsschoenen)?

□ ja □ nee

5

Is de valbeveiliging goedgekeurd?

□ ja □ nee

6

Is de gebruiker geïnstrueerd om op
de juiste manier met valbeveiliging
om te gaan?

□ ja □ nee

7

Is de hulpverlening afgestemd op
een medewerker die in een
valgordel hangt?

□ ja □ nee

8

Slangen en kabels hangen vrij en
het ‘haken’
van de werkbak
wordt voorkomen?

□ ja □ n.v.t.

9

Is er een brandblusser in de
werkbak aanwezig (bij
brandgevaarlijke werkzaamheden)?

□ ja □ n.v.t.

10

Is bekend dat :jdens het hijsen de
handen in de werkbak gehouden
moeten worden?

□ ja □ nee

11

Communica:e gewaarborgd via
visueel contact en/of portofoon?

□ ja □ nee
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Bewijsvoering

Geldig tot :

12

Is de gebruiker bekend met het
verbod op het uitstappen op hoogte
uit de werkbak?

13

Is de werkbak stabiel bij het in- en
uitstappen aan de lange zijde??

14

Zijn alle middelen geborgd tegen
vallen uit de werkbak?

□ ja □ nee
□ ja □ nee
□ ja □ nee

Er mag uitsluitend gewerkt worden als alle vragen met “JA” of “n.v.t.” zijn beantwoord.
Bij het antwoord “NEE” mag niet worden begonnen en moeten de punten eerst worden opgelost.

Plaats/loca=e werkzaamheden:
Datum:
Naam gebruikers:

Naam projectverantwoordelijke

Handtekening:

Handtekening:
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