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Veiligheidsprotocol: procedure en instructie valbeveiliging.  
 

Om veilig te kunnen werken op het dak bij St. Franciscus is er een tweeledig veiligheidssysteem 
aangebracht.  
 

Deel 1: is de bekabeling op het dak, waaraan monteurs zich kunnen vastmaken bij het uitvoeren van 
werkzaamheden op het dak.  

Deel 2:  is de harnasgordel die de monteur moet dragen bij het uitvoeren van werkzaamheden op het 
dak.  De harnasgordel bevindt zich in een blauwe koffer. Deze staat in de kast in de trappenhal 
op de 3e verdieping. 

 
In de sleutelkast hangen 2 technische sleutels: 
 

Sleutelnummer 1: technische sleutel zonder toegang tot de 3e verdieping (bergingen, daktoegang en 
dakruimtes). De sleutel is geprogrammeerd op alle technische ruimtes binnen St. Franciscus. Monteurs 
vragen deze sleutel doorgaans aan de receptionist of Patrick en kunnen hierdoor vaak zonder 
begeleiding hun werkzaamheden uitvoeren. 

 
Sleutelnummer 11: technische sleutel met alleen toegang tot de 3e verdieping (bergingen, daktoegang 
en dakruimtes). Daarnaast kan de monteur met deze sleutel in de kast in de trappenhal op de 3e 
verdieping, waar een koffer staat met daarin de harnasgordel.  
 
Medewerkers van St. Franciscus mogen niet het dak op, tenzij een medewerker daartoe in 
uitzonderlijke gevallen opdracht toe krijgt van de directie of diens vervanger. 
 
Voordat een monteur sleutelnummer 11 meekrijgt, moet hij: 

- eerst kennis hebben genomen van de procedure en instructies die behoren bij het veilig 
werken op een dak, die staan in het logboek van Eurosafesolutions. Dit logboek ligt bij de 
receptie op het ladeblok BHV. 

- ten tweede moet hij in het logboek op de eerste pagina zijn aankomsttijd, datum, naam en een 
handtekening zetten voor het in kennisnemen van de veiligheidsinstructies. 

 
Daarna kan hij op de 3e verdieping de harnasgordel aantrekken, waarna hij zijn weg kan vervolgen op 
het dak volgens de opgegeven veiligheidsinstructies in het logboek, om te beginnen aan zijn 
werkzaamheden. 
 
Na de werkzaamheden ruimt hij de harnasgordel weer op in de koffer, in de kast op de 3e verdieping 
en de monteur vult de vertrektijd in, in het logboek. Hij meldt zich dus af bij de receptionist voordat 
hij het pand verlaat (borging). 
 
Sleutelnummer 11 mag alleen worden uitgegeven door: directie, teamleiders, receptionisten, 
consignatiedienst en technisch beheerder. Buiten kantooruren gaat dit onder verantwoordelijkheid 
van de consignatiedienst, die de medewerker van Klaproos instrueert. In een nachtelijke situatie altijd 
eerst overleggen met de technisch beheerder. 
 
Willen meerdere monteurs tegelijkertijd het dak op gaan voor werkzaamheden, dan zal St. Franciscus 
alle monteurs laten tekenen in het logboek, met daarbij de aantekening dat St. Franciscus voorziet in 
één harnasgordel voor de eerste monteur. Indien er meer dan één monteur het dak opgaat, zullen zij 
zelf moeten voorzien van een harnasgordel via hun bedrijf. 
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Deze regeling is in werking getreden op 19 augustus 2010. 
  
Bij evaluatie op 6 juni 2016 zijn er geen wijzigingen aangebracht. 
De voorliggende regeling is per 6 juni 2016 van kracht. 
 
Bij evaluatie op 28 april 2017 zijn er geen wijzigingen aangebracht. 
De voorliggende regeling is per 8 mei 2017 van kracht. 
 


