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Programma




Wat is ‘alleenwerkende’ / alleen werken
De wettelijke bepalingen
Praktisch aan de slag met het risico

Alleenwerkende / alleen werken
alleen werken = buiten het gezichtsveld of de
gehoorsafstand van anderen werkzaamheden
verricht.
situaties waarbij niemand de alleenwerker
direct kan helpen bij een ongeval, brand of
andere calamiteit

Extra risico alleen werken
extra risico, omdat hij door een ongeval, brand
of andere calamiteit in een noodsituatie kan
komen en zelf niet in staat is zich te redden.
Het extra risico voor iemand die alleen werkt is
dus niet afhankelijk van de ongevalsoorzaken,
maar van de mogelijke gevolgen van een
ongeval.

Wet en regelgeving





Expliciet verboden oa caissonwerk en
duikwerkzaamheden
Verboden indien medische conditie
werknemer extra risico veroorzaakt
Verboden jeudigen < 18 jaar zonder toezicht
Overige mogelijk toegestaan op basis van
Risico beoordeling, passende maatregelen
en toegang voor hulpverleners

Overige Voorwaarden







Beschermd tegen ongewenst bezoek
In opdracht / medeweten leidinggevende
Bekend wie, waar wanneer alleen werkt
Altijd mogelijkheid tot communicatie
Gewaarborgde vluchtwegen
Melden incidenten

Risicotabel: Hulpmiddel





Ter bepaling risico en maatregelen
Hulpmiddel als een basismatrix. Dient
bedrijfsspecifiek beoordeeld te worden
Voorbeelden en maatregelen zijn indicatief
en niet-limitatief
4 Risiconiveaus afhankelijk van aard werk
en werkomgeving

Risiconiveaus
1. Ongevaarlijk.
Geen ongevallen te verwachten ten gevolgen van de aard van het
werk/werkomgeving.

2. Beperkt gevaar aanwezig.
De alleenwerker komt niet in zodanige problemen dat deze zelf geen hulp
meer kan inroepen.

3. Direct gevaar aanwezig.
Deze ongevallen of situaties kunnen zodanige gevolgen hebben dat de
alleenwerker in een toestand komt te verkeren dat deze hulp nodig heeft
en niet meer in staat is die zelf in te roepen.

4. Acuut bedreigend.
Deze ongevallen of situaties kunnen zodanige gevolgen hebben dat acute
hulp van levensbelang is.

Werkzaamheden
1 •
Administratief werk
•
Visuele controle
•
Handmatig werk (zonder
apparatuur/hulpmiddelen
•
Alleen beheren /afsluiten kantoor
Handmatig order pikken
2 •
•
Handmatig laden / lossen goederen
•
Onderhoud aan spanningsvrije
arbeidsmiddelen
•
Alleen beheren /afsluiten magazijn

Risico tabel

3 •
•
•
•
•
4 •
•
•
•
•

Maatregelen
Extra maatregelen zijn niet nodig,
Alleenwerker dient wel de mogelijkheid te hebben om hulp
in te roepen (telefoon, mobiel, etc.

Alleenwerker in staat om zelf hulp in te roepen, d.w.z. de
beschikking over communicatiemiddelen is voldoende
(bijv. telefoon, intercom, portofoon). Bijv.
•
zich na bepaalde tijd (bijv. na 2 à 4 uur) telefonisch
moeten melden
•
Afspraken met het thuisfront/collega’s wanneer zij in
actie moeten komen met een instructie wat te doen
•
zichtbaar werken voor een ander aanwezig persoon
(bijv. achter glas)
Handelingen met gevaarlijke stoffen
Door anderen moet worden opgemerkt dat de
Werken met aangedreven
alleenwerker hulp behoeft. Bijv.:
transportmiddelen zoals hef- of reachtrucks •
het direct in contact staan met een tweede persoon
Werken met eenvoudige
(of via een continue spraakverbinding)
bewerkingsmachines
•
het dragen van een elektronische beveiliging, die in
Laden en lossen vrachtauto’s
de horizontale stand alarmeert (“valpieper”) of die
Alleen beheren / afsluiten winkel
reageert als in een bepaalde periode geen beweging
wordt gemaakt
Werken met gevaarlijke productiemachines
Hijswerkzaamheden
Werken onder spanning
Werken in besloten ruimtes
Werken met zeer toxische stoffen (acuut
levensbedreigend gevaar)

Alleen werken niet toegestaan

