Over Safe Site

VEILIGHEID VERLIEST
HET VAN RENDEMENT
Installatie en onderhoud van
zonnepanelen op daken

De aanduiding ‘totaalpakket’ lijkt bij uitstek van
toepassing op het aanbod van Safe Site. Het bedrijf
uit Alblasserdam heeft voor tal van toepassingen een
assortiment in huis. Men verzorgt dus niet alleen
de veiligheidssituatie op het dak, ook heeft men
oplossingen voor andere werkzaamheden op hoogte.
Naast Verkoop heeft het bedrijf verschillende andere
afdelingen actief: Advies, Training & Instructie, Rope
Access, Installatie, Inspectie & Keuring. ‘We zijn niet
gebonden aan één leverancier,’ vertelt Van Blijswijk.
‘Dat maakt dat we op onafhankelijke basis kunnen
opereren. Geen systeem is immers in alle situaties
toepasbaar. Door dit brede pakket versterken de
afdelingen elkaar. Doordat we bijvoorbeeld veel
trainingen geven, weten we welke PBM goed
bruikbaar zijn voor eindgebruikers.’
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Werk op hoogte komt steeds meer voor. De m2 zijn beperkt en

Zowel opdrachtgevers als installateurs weten vaak niet, of willen

worden steeds duurder, dus is het onvermijdelijk dat we de

dit niet weten, waar wettelijk gezien aan moet worden voldaan (of

hoogte in gaan. Daar komt nog eens bij dat het plaatsen van

andersom: welke maatregelen overbodig zijn) Men gaat er vaak

zonnepanelen een enorme vlucht heeft genomen, zowel de

vanuit dat de ander dit wel regelt.

particuliere als de zakelijke markt. Dit laatste brengt vaak
zeer grote risico’s met zich mee voor alle partijen.

Ook vergeet men vaak dit onderwerp op te nemen in de RI&E en
heeft men geen noodplan tijdens installatie en onderhoud voor

Het is logisch dat opdrachtgevers zoveel mogelijk panelen op

als er toch iets mis gaat. En nee, de brandweer bellen geldt in

een dak willen aangezien ze hiermee een hogere opbrengst

Nederland niet als een goed noodplan voor werk op hoogte!

hebben. In veel situaties lijdt dit echter tot een ontwerp waarbij

Tot slot is de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid een punt

de panelen dicht tegen de dakrand aanliggen.

van aandacht; bij wie ligt dit als het toch fout gaat….

Maar hoe zit het dan met de veiligheid tijdens installatie, onder-

Safe Site assisteert partijen met bovenstaande bijvoorbeeld door

houd en reparatie? De panelen zullen op den duur gereinigd en/ of

het opstellen van een adviesrapport gebaseerd op de geldende

vervangen moeten worden. Een hekwerk op de dakrand is hier de

weten regelgeving in Nederland. Deze is namelijk helemaal niet

beste oplossing alleen wil niemand dit vanwege ‘slagschaduw’

zo onduidelijk en vaag zoals vaak gezegd wordt! Aan de hand

op de panelen. Het installeren van horizontale lijnsystemen is

van dit rapport kunnen bewuste keuzes worden gemaakt om de

niet mogelijk omdat er geen ruimte meer is, dus wat nu?

werkplek zo veilig mogelijk te maken. ■
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