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Algemeen: 

Dit betreft de 2e werkplekinspectie door de directie voor 2015. Eerder dit jaar is het werk Riolering te 
Bakkum bezocht.  

 
Bevindingen: 

De algemene indruk van het werk 

was goed. Het werk was afgezet, 
het verkeer kan nog wel door het 

werkgebied rijden, zie foto 1. Er 
zijn wel duidelijke geleidebakens 

geplaatst. Ook het fietspad is 

voorzien van geleidebakens.  
 

Het  verkeer rijdt over het 
algemeen rustig langs het werk-

gebied maar dit geldt helaas niet 

altijd voor alle weggebruikers.  
 

Tijdens het bezoek was er ook één 
automobilist die vanaf de rotonde 

een klein stuk tegen het verkeer in 
reed. Dit ondanks dat de rij-richting 

o.a. op de rotonde staat 

aangegeven. Zie foto 2.  
 

De medewerkers van Gebr. 
Beentjes hadden allemaal een helm 

op. Dit is sinds dit jaar ook verplicht 

op alle werken.  
 

Op het moment van bezoek werd 
er ook gewerkt door een 

asfaltploeg van de BAM. Een enkele 
medewerker van deze ploeg droeg 

geen helm. De uitvoerder heeft dit 

teruggekoppeld aan de asfaltploeg. 
 

 

  
Foto 1 

 
 

 
Foto 2 

 
Een groot deel van het werkgebied bevindt zich niet direct langs de doorgaande weg. Hier is dan ook 

geen aanrijdgevaar aanwezig.  
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Foto 3 

 

 
Foto 4 

 

Op een klein deel van het 

werk is er sprake van enige 

hoogte. Dit is ongeveer 2,5 
meter hoog. Zie ook foto 3 

en 4.  
 

De medewerker moet hier 
enkele werkzaamheden 

uitvoeren. Afgezien van het 

feit dat de werkplek mogelijk 
net onder de 2,5m hoog is, is 

het aan te raden 
voorzieningen te maken. 

Zeker wanneer er meerdere 

malen op deze plek 
werkzaamheden moeten 

worden uitgevoerd.  
 

De ladder die gebruikt wordt 

om naar deze werkplek te 
komen voldoet niet. Dit is het 

opsteek-deel van de ladder 
en niet het onderstel.  Zie  

foto 5. 
 

 
Foto 5 

 

 
Foto 6 

 
Foto 7 

 

Er is gekeken naar de keuring van 
arbeidsmiddelen. Dit betrof onder 

andere de tafelcirkelzaaf (zie foto 6), de 

trilplaat (zie foto 7 + de uitvergroting 
van de sticker op foto 8) en de trilwals 

(foto 9). 
 

Er zijn tijdens deze inspectie geen 
ongekeurde middelen aangetroffen.  
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Foto 9 - De keuringssticker van de trilplaat (zie ook foto 7).  
 

 

 
Foto 10 

 

 
Foto 11 

Relatief nieuw in het 
‘arsenaal’ van Gebr. 

Beentjes is deze trilwals. 
Op foto 11 is de 

keuringssticker van de 

trilwals te zien.  
 

Op foto 12 de keurings-
aanduiding van een 

bouwlamp. 
 
 
 

 
 

 
Foto 12 
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Foto 13 

 

 

 
Foto 14 

 
 

 
Foto 15 

 

Ook aan het einde van het werk is het terrein afgezet. Hier is dit gedaan met bouwhekken.  
 

 

Acties 
Verant- 

woordelijke 
Streef 
datum 

Datum 
gereed 

1 Aanbrengen randbeveiliging (zie foto 3) Uitvoerder 20/11/15  

2 Vervangen onjuist ladderdeel (zie foto 5) Uitvoerder 19/11/15  

 
 


