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Veiligheidsladder  

Bijeenkomst 14-03-2022 

 
Op 14-03-2022 om 15.00 
uur staat er weer een 
overleg gepland voor de 
veiligheidsladder. Mocht je 
nog inbreng hebben voor 
deze vergadering geeft het 
door aan een 
vertegenwoordiger of de  
KAM-afdeling zodat het 
besproken kan worden.  

 

 

 

  

Medewerkers kunnen  
meedenken en ideeën opperen 
om de uitstoot van CO2 te 
verminderen.   

Voor een grote vermindering in 
de uitstoot is het belangrijk dat 
we ons blijven verbeteren. 
Daarom zijn we bezig met de 
aanschaf van CO2 zuiniger 
materieel en elektrische auto’s 
ect. Uit de cijfers is gebleken dat 
het grootste gedeelte van de 
uitstoot nog altijd afkomstig is van 
het dieselmaterieel. We willen 
jullie daarom vragen aandacht te 
besteden aan het gebruik van de 
middelen en bewust om te gaan 
met het materieel om onnodige 
uitstoot te voorkomen.  

 

In 2021 hebben wij als Lek ons best 
gedaan om de CO2-uitstoot te 
verminderen. We kunnen zeggen 
dat het ons gelukt is. Het is nu zaak 
dit voort te zetten en de uitstoot te 
blijven verminderen. De aanschaf 
van een aantal nieuwe machines 
met stage 5 ter vervanging van 
oudere minder zuinige machines 
heeft hierbij een grote rol 
gespeeld.   

Ook medewerkers hebben een 
belangrijke rol hierin. De 
bewustwording bij het gebruik  van 
brandstof en elektriciteit is heel 
belangrijk. De manier van werken 
en het draaien in de “Eco stand” en 
niet onnodig stationair laten 
draaien van de machine. 

 

CO2 uitstoot  

Verminderen van de CO2 
uitstoot  



 

Aanrijdgevaar 

Het voorkomen van aanrijdingen op het 
werk. 
  Hoe voorkom je aanrijdingen:  

• Hoorbare en zichtbare 
signalen van rijdende 
voertuigen dragen bij 
aan het herkennen van 
de gevarenzones. Zorg 
ervoor dat deze signalen 
te onderscheiden zijn, 
ondanks het vele geluid 
en het gebruik van 
gehoorbescherming. 

• Rijd met een lage 
snelheid. 

• Zorg bij het 
achteruitrijden voor 
doelmatige 
achteruitrijcamera’s 
afleesbaar voor de 
bestuurder. 

•  Draag hoge 
zichtbaarheidskleding 
(verplicht). 

• Blijf uit de gevarenzone. 
Tijdens het plannen van 
de werkruimte en 
werkzaamheden moet 
dit leidend zijn. 

• Maak het voor derden 
onmogelijk het 
sloopterrein binnen te 
komen zorg voor een 
goede fysieke 
afscheiding. 

Machinisten zorg dat je 
camerasysteem en/of back-up 
alarm goed functioneren. 
Handslopers: zorg dat je gezien 
wordt en blijf in contact met je 
machinist. 

Zoals jullie allemaal al weten 

heeft er recent een zeer tragisch 

ongeval plaatsgevonden bij een 

collega sloopbedrijf. Hierbij is 

een medewerker onder een 

shovel terecht gekomen. Blijft 

alert en zorg goed voor elkaar 

en zorg dat onbevoegde niet op 

het sloopterrein kunnen komen.    

 

 


