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Voor het werk begint

• Voor de werkzaamheden beginnen, moet 
bij alle betrokkenen duidelijk zijn wie de 
leiding heeft en wie het toezicht uitvoert. 
Medewerkers die nog geen achttien jaar 
zijn, moeten onder rechtstreeks toezicht 
staan.

• Vraag naar het sloopplan. Hierin staat 
informatie over de werkwijze, de hulp-
middelen, de risico’s en de noodzakelijke 
beschermingsmaatregelen

• Verzeker u ervan dat gas-, elektriciteits- 
en waterleidingen zijn afgesloten.

• Wees op de hoogte van het wel of niet 
aanwezig zijn van voorwerpen, stoffen, 
dampen of gassen die een gevaar 
opleveren voor de gezondheid.

tips en vuistregels voor uw toolbox

Slopen blijft een gevaarlijke 
aangelegenheid. Ook al bent u al 
jaren actief sloper en kunt u de 
regels dromen, het blijft opletten. 
Deze toolbox is voor u misschien 
dan wel gesneden koek, maar de 
ervaring leert dat herhaling zorgt 
voor een betere bewustwording 
van de gevaren, waardoor 
ongevallen kunnen worden 
voorkomen.
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Slopen is het demonteren, omver trekken of op enige andere wijze afbreken van constructies, gebouwen en/of bouwwerken. Het uitvoeren 
van sloopwerkzaamheden is nooit zonder risico’s.
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Het plaatsen van 
hekwerken, afzettingen 
en waarschuwings-
borden behoort in het 
sloopplan te worden 
vermeld. 
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Tips en vuistregels voor 
veilig slopen

• Zorg voor een doelmatige afzetting van de gevarenzones. Gebruik 
hiervoor hekwerken, borden met waarschuwingspictogrammen 
en afzetlinten.

• Zorg voor deugdelijke beschermingsmaatregelen tegen vallende 
en wegvliegende voorwerpen en onderdelen.

• Zorg voor veilige vluchtmogelijkheden, zodat u in geval van een 
noodsituatie snel de werkomgeving kunt verlaten.

• Als de weersomstandigheden voor onveilige situaties zorgen, 
mogen geen sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd.

• Draag een veiligheidshelm en veiligheidsschoenen. Draag 
ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een 
veiligheidsbril, handschoenen of een stofmasker, indien de 
aard van de werkzaamheden dit vereist.

• Zorg ervoor dat  aangrenzende en resterende delen voldoende 
stabiliteit behouden, zodat ongewenst omvallen van deze delen 
kan worden voorkomen.

• Wanneer de sloopwerkzaamheden onder het maaiveld plaats-
vinden, dient u rekening te houden met het risico van instortende 
(grond)wanden. Neem hiervoor tijdig maatregelen.

• Wanneer bij de sloopwerkzaamheden grondverzetmachines, 
kranen, shovels en dergelijke worden gebruikt, dienen het 
bedienend personeel en de in de nabije omgeving aanwezige 
medewerkers niet in gevaar te worden gebracht. 

• Bij sloopwerkzaamheden op hoogte dient u ervoor te zorgen 
dat balklagen, liggers of sparingen zodanig zijn dichtgelegd of 
beschut dat er geen voorwerpen of personen vanaf of tussendoor 
kunnen vallen. Zorg voor een goede afzetting aan de randen. 
Puin en overig sloopmateriaal mag alleen door stortkokers naar 
beneden worden gegooid. 

• Bij het afbreken of demonteren van gebouwen of delen daarvan 
mogen steigers, vloeren en trappen niet door sloopmaterialen of 
puin worden overbelast.

Belangrijke risico’s en 
beschermingsmaatregelen

Belangrijke risico’s tijdens het uitvoeren van sloopwerk-
zaamheden zijn lichamelijke belasting, blootstelling aan 
lawaai, trillingen en gevaarlijke stoffen en producten. 
Hou daarom rekening met onderstaande punten:

• Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, 
zoals handschoenen, veiligheidshelmen, veiligheids-
schoenen, gehoorbescherming, oogbescherming en 
veiligheidskleding.

• Beperk de blootstellingsduur aan trillingen. Wissel 
daarom indien mogelijk af en toe van werkzaamheden.

• Voorkom onnatuurlijke en gedwongen werkhoudingen.

• Voorkom te zwaar tillen, probeer gebruik te maken van 
tilhulpmiddelen.

• Schakel de hulp van een collega in bij zware werkzaam-
heden.

• Rek en strek af en toe het lichaam om overbelasting te 
voorkomen.

• Neem bij zware lichamelijke werkzaamheden regelmatig 
een korte pauze om even uit te rusten.

• Probeer het werktempo stabiel te houden en voorkom 
piekbelastingen.

• Vermijd zoveel als mogelijk stof- en geluidsoverlast.

• Waarschuw de leidinggevende als u iets verdachts ruikt 
of ziet; neem geen risico’s.

Een sproeisysteem
is een goede 
maatregel om 
stof overlast bij 
slopen te beperken.

Persoonlijke 
beschermings-
middelen zijn 
onmisbaar bij het 
veilig uitvoeren 
van sloopwerken.


