Veiligheidsinstructie inzameling oud papier en karton met
vrijwilligers

November 2018

1

1. Inleiding
Sinds lange tijd vervullen vrijwilligers in Heusden een belangrijke rol in de inzameling
van oud papier en karton in de gemeente Heusden.
Vanaf 1 januari 2017 gaat de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch de inzameling van
oud papier samen met vrijwilligers verzorgen.
Bij de inzameling is het van belang dat dit veilig wordt uitgevoerd. Dit is, naast een
opgelegde verplichting, ook een eigen verantwoordelijkheid van de partijen die
betrokken zijn bij de inzameling van papier.
De Afvalstoffendienst wil samen met de gemeente Heusden vooraf duidelijkheid
verschaffen over wat hier exact mee bedoeld wordt.
Hoewel de gemeente en de Afvalstoffendienst er aan hechten te verklaren dat de
afspraken bindend zijn, dienen zij in eerste instantie om veilig en verantwoord
werken mogelijk te maken.
Als deze instructies vragen bij u oproepen, of niet geheel duidelijk zijn, dan kunt u
deze vragen voorleggen aan de medewerkers van de gemeente Heusden of
Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch.

2. Instructies vooraf
1. De Afvalstoffendienst levert de vrijwilligers vooraf deze werkinstructie.
2. De chauffeur registreert de namen van de vrijwilligers op een registratieformulier
en laat de vrijwilligers tekenen voor het hebben aangehoord/lezen van de
instructies.
3. De vereniging/instelling selecteert per inzamelronde 2 vrijwilligers onder haar
leden die 18 jaar of ouder zijn en fysiek in staat zijn de werkzaamheden uit te
voeren.
4. Het is verboden om aan de inzameling deel te nemen bij gebruik of onder invloed
van alcohol, hard en soft drugs en medicijnen die van invloed kunnen zijn op de
te verrichten werkzaamheden.
5. Vrijwilligers mogen geen loshangende of wijd zittende kleding dragen en geen
sieraden.
6. Vrijwilligers zorgen ervoor dat tijdens de inzameling mobiele telefoons zijn
uitgeschakeld en dragen geen koptelefoons of oortjes.
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3. Afspraken voor de start van de inzamelingsronde
1. De chauffeur van de Afvalstoffendienst controleert vooraf het voertuig minimaal
op:
• Geschiktheid voor papierinzameling met de middelen van de betreffende
gemeente;
• Gebreken aan het voertuig;
• Goed werkende verlichting;
• Functioneren van de veiligheden: treeplankbeveiliging, noodstoppen e.d.
2. De chauffeur van de Afvalstoffendienst is bevoegd vrijwilligers te weigeren
wanneer zij niet voldoen aan de door de gemeente en Afvalstoffendienst gestelde
eisen:
• Leeftijd 18 jaar of ouder en fysiek in staat om het werk uit te voeren;
• Niet onder invloed van alcohol, drugs, of medicijnen die het
reactievermogen kunnen beïnvloeden;
• Dragen van goede (veiligheids-)schoenen (geen slippers, sandalen of
klompen) en veiligheidshesje;
• Niet dragen van loshangende kleding en sieraden;
• Mobiele telefoons zijn uitgeschakeld en vrijwilligers dragen geen
koptelefoons of oortjes.
3. De chauffeur van de Afvalstoffendienst bespreekt vooraf met de vrijwilligers een
aantal zaken:
• Bediening van de installaties (pers- en beladingssysteem);
• Veilige plaats bij bediening van de installatie;
• Bij een werkende belading of pers van de kraakwagen sta je alleen veilig
buiten het bereik van zwaaiende containers aan de zijkant van de wagen;
• Afspraken onderling over commando’s en wijze van inzamelen (2-zijdig of
alleen rechterzijde);
• Werking van de treeplankbeveiliging en het op- en afstappen en hoe veilig
te staan op de treeplank;
• Per enkelvoudige treeplank mag er 1 vrijwilliger staande op de treeplank
meerijden (bij korte verplaatsingen), als er meer dan 2 vrijwilligers zijn dan
dienen deze te lopen of in de cabine te zitten;
• Bij achteruitrijden naast de wagen staan, niet erachter, de chauffeur vertelt
hoe aanwijzingen bij achteruitrijden gegeven kunnen worden.
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4. Tijdens de inzameling letten op gevaren
Gevaren van de belading en persinstallatie:
• Vingers, handen en armen kunnen bekneld raken in de installatie.
Daarom:
• Geef duidelijk aan wanneer de installatie wordt aangezet;
• 1 persoon bedient de installaties;
• Blijf uit de buurt als je de installatie niet bedient, maar weet wel waar de
noodstop zit;
• Zorg dat anderen op veilige afstand van de installatie blijven;
• Alleen mensen die instructie hebben gehad mogen papier inzamelen.
Rijden van het voertuig:
• Valgevaar vanaf de treeplank;
• Beknellingsgevaar bij achteruitrijden;
• Beknellinggevaar door rijden voertuig;
• De persinstallatie is tijdens het rijden uitgeschakeld.
Daarom:
• Alleen op-/afstappen treeplank en in-/uitstappen cabine wanneer de wagen
stilstaat;
• Nooit een wiel van het voertuig als opstap gebruiken;
• Maximaal 1 persoon per enkelvoudige treeplank vervoeren;
• Gebruik de handgrepen en hou ze vast tijdens het rijden (niet mobiel
bellen);
• Blijf bij het rijden achter de wagen, niet opzij hangen om te kijken;
• Stortrand en beladingsarmen zijn niet om op te zitten;
• Blijf uit de buurt van de rijdende wagen (uitgezonderd staan op de
treeplank).
Rekening houden met overig verkeer tijdens inzameling:
• Aanrijdgevaar door overig verkeer;
• Overig verkeer blijft rijden tijdens de inzameling;
• Onoverzichtelijke situaties.
Daarom:
• Draag altijd je veiligheidshesje ook bij warmte;
• Let goed op bij het oversteken van de weg (vrachtwagen belemmert het
zicht, een ander ziet je niet of te laat);
• Let op fietspaden, deze liggen vaak rechts van de weg, scooters,
brommers en fietsers halen rechts in;
• Eerst goed kijken voordat je ergens naartoe loopt;
• Zwaai- en flitslampen van het voertuig zijn aan tijdens de inzameling.
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Werkhouding:
• Papier tillen is zwaar werk;
• Er is gevaar voor struikelen, vallen en uitglijden;
• Losse vellen papier zijn scherp, snijgevaar.
Daarom:
• Zorg voor een goede tilhouding: rechte rug, door de knieën, last dicht bij je
romp, niet draaien met je rug, verzet je voeten bij het draaien;
• Niet te zwaar tillen, 23 kilo per persoon maximum;
• Let op voor nat papier of rommel op straat;
• Pas op voor afstapjes (stoepranden) en scheve/losse tegels;
• Draag stevige handschoenen.
Veilig werken doe je samen:
• Praat met elkaar en maak duidelijke afspraken over wie wat doet;
• Corrigeer elkaar als je iets onveiligs ziet gebeuren;
• Vraag het de chauffeur als je iets niet zeker weet;
• De chauffeur houdt toezicht, volg zijn adviezen op;
• Als de chauffeur het werken door de vrijwilligers niet veilig vindt dan mag
hij het werk stil leggen

5. Melden van ongevallen
Instructie bij ongevallen met persoonlijk letsel
1. Kijk of de situatie veilig is voor jezelf en het slachtoffer
a. Zo nee, probeer de situatie veiliger te maken;
b. Zo ja, kijk wat er is gebeurd;
c. Zo ja, geef hulp.
2. Verplaats het slachtoffer niet, probeer hulp te geven.
3. Bel indien nodig direct 112. Geef zo nodig iemand anders opdracht dit te
doen, stel de chauffeur ook direct op de hoogte.
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6. Veiligheidsregels
Het is verboden om:
• Deel te nemen aan de papierinzameling door personen jonger dan 18 jaar;
• Deel te nemen wanneer onder invloed van alcohol, hard en soft drugs en
medicijnen die van invloed kunnen zijn op de te verrichten werkzaamheden;
• De pers te bedienen wanneer men hiertoe niet aangewezen is;
• Op de stortrand te gaan zitten;
• In de persruimte te komen;
• Spullen uit de persruimte te pakken;
• Onder de wagen te komen;
• Bij achteruit rijden op de treeplank te gaan staan ;
• Op/af, in/uit te stappen wanneer de wagen rijdt;
• Te beladen wanneer de wagen achteruit rijdt;
• Met meer dan 1 persoon op een enkelvoudige treeplank te gaan staan;
• Zonder veiligheidshesje en goede (veiligheids-)schoenen deel te nemen aan
de papierinzameling;
• Zonder het vasthouden van de handgrepen op de treeplank te gaan staan
• Loszittende kleding te dragen;
• Tijdens de inzameling mobiele telefoons te gebruiken en om koptelefoons of
oortjes te dragen.
Veiligheidsinstructies:
• Zorg dat je altijd in zicht bent van de chauffeur;
• Let goed op het verkeer;
• Ga met licht gebogen knieën op de treeplank staan. Zo vangt u de meeste
schokken van de wagen op;
• Het dragen van stevige werkhandschoenen kan het werk verlichten;
• Til met rechte rug en gebogen knieën;
• Waarschuw bij een ongeval direct de chauffeur;
• Volg de instructies van de chauffeur strikt op;
• Maak geen onnodig lawaai achter de wagen.

6

Rechten en plichten beladers:
• Maximaal 1 belader per enkelvoudige treeplank;
• Het dragen van een veiligheidshesje en deugdelijke schoenen is verplicht!;
• De beladers zijn verantwoordelijk voor het zorg dragen van de
papierinzameling, dat wil zeggen de beladers zijn verantwoordelijk voor het op
de juiste adressen inzamelen van het papier;
• De chauffeur geeft aan minimaal één vrijwilligers instructies over het gebruik
van de persinstallatie. Deze belader is dan ook verantwoordelijk voor de
bediening van de persinstallatie;
• Bij dreigend gevaar dient de noodstop gebruikt te worden. Deze mag alleen
door de chauffeur weer vrijgegeven worden;
• In geval van letsel dienen allereerst de hulpverlenende instanties (112)
ingeschakeld te worden;
• Er mag niet voor eigen gebruik of voor derden ingezameld worden;
• Afwijkende stoffen, anders dan papier en karton, mogen niet ingezameld
worden;
• Laat de inzamelplaatsen netjes achter.

Gaarne na het lezen van de instructies hieronder tekenen.

Naam:

Datum:

Handtekening:
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