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Veilig werken
met gereedschap
Bij bijna iedere klus gebruiken we gereedschap. Dat kan
(elektrisch) handgereedschap zijn, maar ook iets anders
zoals een trap of een ladder. Om veilig te kunnen werken
moet het gereedschap in goede staat zijn. Dit wil zeggen:
goedgekeurd en niet beschadigd.

Gebruik alleen
goedgekeurd
gereedschap!

Gekeurd gereedschap heeft
een sticker met hierop de
datum waarop de volgende
keuring uitgevoerd moet zijn.
Op de afbeeldingen hiernaast
zijn een paar voorbeelden
te zien van keuringsstickers.
Staat op de sticker februari

Gereedschap heeft bij ons werk aardig wat

2014, dan is de keuring op dit

te verduren en kan hierdoor beschadigen.

moment verlopen. Een ver-

Kijk niet alleen naar de keuring maar kijk

lopen keuring wil zeggen dat

ook of het gereedschap niet beschadigd is.

het gereedschap niet meer
mag worden gebruikt.
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Soms is een sticker of een label on-

En ‘better safe than sorry’, niet gebruiken dus. Om te

leesbaar geworden doordat de tekst

voorkomen dat je collega’s per ongeluk wel aan de slag

er af is gesleten of beschadigd is. Ook kan het gebeuren

gaan met niet gekeurd gereedschap leg je dit apart en

dat er helemaal geen sticker op het gereedschap zit. In

geef je dat door aan je leidinggevende.

dit geval weten we niet of de keuring nog geldig is.

Wanneer gereedschap een goed leesbare sticker heeft
waarop staat dat de keuring nog niet verlopen is, wil dat
nog niet zeggen dat het zomaar veilig is. Gereedschap
heeft bij ons werk aardig wat te verduren en kan hierdoor
beschadigen. Zo kan het snoer van elektrisch gereedschap beschadigd zijn of kunnen de sporten van een trap
verbogen zijn. Kijk dus niet alleen naar de keuring maar
let ook goed op of het gereedschap niet beschadigd is.
Ook voor beschadigd gereedschap is de afspraak dat dit
apart gelegd moet worden en dat je de leidinggevende
informeert.

Kijk altijd naar de keuring en beschadigingen!
Een vakman gebruikt tenslotte alleen goedgekeurd
en onbeschadigd gereedschap.
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