
Het gebruik van de treeplank

Bij inzameling mag nooit aan de buitenzijde van de 
wagen (bijv. achterop belading en op opstap cabine) 
meegereden worden. Wel kunt u de treeplanken ge-
bruiken, als u zich aan de volgende regels houdt:

• Houd u met twee handen vast aan de handgrepen 
 als u op de treeplank staat.

• Gebruik de treeplank alleen om op te staan (dus 
 niet zitten).

• Nooit uw hoofd of andere lichaamsdelen ‘buiten’ 
 het rijdende voertuig steken, als u op een tree-
 plank staat.

• Ga nooit met meerdere mensen op één treeplank 
 staan. Een treeplank met de bijbehorende hand-
 grepen is bedoeld voor één persoon.

• Ga nooit op de rand van de bak 
 zitten of staan (ook niet met 
 één voet).

• U mag niet op de treeplank staan:
 - als de wagen achteruit rijdt;
 - als de wagen harder rijdt dan 
   30 km per uur;
 - bij langere afstanden 
   (>100 meter), bv. als je naar een 
   andere wijk rijdt.

 Bij het niet opvolgen van de 
 veiligheidsinstructies kunnen er 
 levensgevaarlijke situaties ontstaan.

Lichamelijke belasting

Denk bij het oppakken van de papierstapels en dozen aan 
uw rug. Til rustig en houd uw rug zoveel mogelijk recht. Ge-
bruik vooral uw buik- en beenspieren. Til grote en/of zware 
stapels/dozen altijd met z’n tweeën.

Dit is absoluut VERBODEN:

Het is verboden 
    om op de 

      instortrand 
      te zitten!

Het is verboden 
      om met twee of  
          meer personen 
             op een 
               treeplank 
                te staan!

Het is verboden 
     om in de 
          persruimte 
            te komen!

Het is verboden 
     om onder de 
          geopende 
            laadklep te  
              komen!

Het is verboden 
     om spullen uit de 
         persruimte te  
            halen!

Veiligheidsinstructie

Voor leden van verenigingen
die oud papier en karton

inzamelen met een
kraakperswagen

Praktische tips

• Laad de persruimte nooit te vol. Te veel papier 
 kan het mechanisme niet verwerken.

• Probeer grote stukken (grote dozen etc.) 
 onder in de persruimte te gooien. onder in de persruimte te gooien.

Het is verboden 
     om onder de 
          geopende 
            laadklep te  
              komen!

Dit is absoluut VERBODEN:

Het is verboden 
    om op de 

      instortrand 
      te zitten!

Het is verboden 
     om spullen uit de 
         persruimte te  
            halen!

Het is verboden 

Het is verboden 

Het is verboden 
      om met twee of  
          meer personen 
             op een 
               treeplank 
                te staan!

Het is verboden 
     om in de 
          persruimte 
            te komen!

Zo handelt u bij een ongeval

• Let op uw eigen veiligheid. Draag de voorge-
 schreven veiligheidskleding.

• Bescherm de veiligheid van anderen en van 
 de omgeving.

• Handel volgens de instructies op de (rood-
 gekleurde) Eerste Hulp Instructie kaart.

• Markeer de plaats van het ongeval. Tref de 
 noodzakelijke maatregelen voor het overige 
 verkeer.

• Afhankelijk van de ernst van het ongeval zo 
 snel mogelijk eerste hulp inschakelen: Bel 112 
 of laat iemand anders 112 bellen. De hulp 
 komt indien mogelijk ter plaatse.

• Bied, indien mogelijk, hulp aan slachtoffer(s).



Veiligheidsinstructies

De veiligheid gaat ieder van ons aan. Draag daarom ook 
verantwoording, wijs andere inzamelaars op gevaarlijk of 
onverantwoord gedrag en ben zelf een voorbeeld als het 
gaat om veiligheid en verantwoord werken.

• Gebruik veiligheidsvest en handschoenen. 

• Trek stevige (veiligheids)schoenen aan. 
 Er moet veel gelopen worden en het werk is zwaar.

• Beladen is teamwerk. Spreek van tevoren met uw  
 collega en de chauffeur af, hoe te handelen in 
 bepaalde situaties zoals stoppen van de vuilnis-
 wagen, wegrijden enzovoorts.

• Schenk continue aandacht aan het verkeer. Steek 
 niet zomaar de weg over. Blijf opletten.

• Voer alleen de handelingen uit die zijn opgedragen, 
 voorgedaan of uitgelegd.

• Doe niet mee aan geintjes of ruzies; in een werk-
 omgeving is dit te gevaarlijk.

• Bedwing de lust tot onderzoek; “probeer eens of dat 
 gaat” is veel te gevaarlijk.

• Neem geen risico’s en stel gerust de nodige vragen 
 aan de ervaren mensen (chauffeur).

• Veiligheidsvoorzieningen mogen nooit gewijzigd, 
 omzeild of buiten werking gesteld worden! 
 Bij storingen aan het persmechanisme is extra waak-
 zaamheid geboden. Experimenteer daarom niet. 
 Klim nooit in de persruimte. Help het mechanisme 
 beslist niet even een “handje”, voordat u het weet 
 bent u een “handje” of “voetje” kwijt of zelfs nog 
 erger.

• Als u met het beladingsmechanisme werkt, mag u 
 geen loshangende kleding of sieraden dragen. 
 Nonchalance is vaak de oorzaak van ongevallen.

• Laat nooit het persmechanisme werken als iemand 
 op de treeplank staat of tijdens het rijden.

Bij het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies
kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan.

Voertuig

De kraakperswagen is voorzien van de volgende 
(wettelijk voorgeschreven) veiligheidsmiddelen:

Een camera achter de wagen en een 
monitor in de cabine zodat de chauffeur 
ziet wat er achter het voertuig gebeurt.

Bij achteruitrijden klinkt een geluids-
signaal.

Een zwaailicht.

Een brandblusser.

Een EHBO-doos. 

5 liter water.

Een Eerste Hulp Instructie Kaart (rood 
gekleurd).

Daarnaast is het voertuig voorzien van 
communicatieapparatuur zoals een 
mobiele telefoon.

Op de achterkant van de wagen is aan 
beide zijden een knop geplaatst waar-
mee een akoestisch signaal aan de 
chauffeur gegeven kan worden (zoemer-
knoppen).

Aan de zijkanten en/of achterzijde van 
het voertuig is een noodstopknop (rode 
drukknop) aanwezig waarmee het 
kraak- persmechanisme in geval van 
een ongeval direct kan worden stopge-
zet. Bij gebruik van de noodstop klinkt 
een geluidssignaal in de cabine.

Bedieningsknoppen

Rd4 heeft diverse type inzamelwagens in gebruik 
die elk hun eigen bediening kennen. De hieronder 
beschreven knoppen zijn voorbeelden van één 
type. Vraag daarom altijd vooraf aan de chauffeur 
waar de bedieningsknoppen precies zitten en waar 
ze voor dienen. 
Controleer de werking van de diverse bedienings-
knoppen voordat u met het voertuig uitrijdt.

NOODSTOP 
(altijd de rode knop) Deze 
knop legt het hele mechanisme 
stil. U gebruikt deze knop bij-
voorbeeld als er iets of iemand 
bekneld raakt. De perswagen 
stopt dan direct met persen en 
er klinkt een noodsignaal in de 
cabine.

RESETKNOP 
(meestal gele knop met drie 
pijltjes) De resetknop zorgt 
ervoor dat alle kracht van het 
persmechanisme wordt afge-
haald. Wanneer er bijvoorbeeld 
iemand bekneld is geraakt kan 
deze worden bevrijd. U gebruikt 
deze knop nadat u de noodstop 
heeft ingedrukt. 

ZOEMERKNOP 
(meestal zwart met afbeel-
ding van een bel/hoorn) 
Via deze knop kan men een 
(afgesproken) signaal geven 
naar de chauffeur in de cabine. 
Dit signaal is afwijkend van de 
noodstop.

Als aan de bovenstaande eisen niet wordt 
voldaan of de instructies niet worden na-
geleefd, dan zal de chauffeur van Rd4 de 
inzameling stoppen.

Belader

Veiligheid is voor u, als onervaren bela-
der, een bijzonder aandachtspunt. Aan het 
voertuig is veel gedaan om de veiligheid te 
verhogen, zoals verder in deze instructie is 
omschreven. Maar ook uw hulp en verant-
woording is onontbeerlijk. Aan de beladers 
worden daarom de volgende eisen gesteld:

Verplicht 
voor u als 
belader:

Veiligheidsvest
Stevige (veiligheids-)
schoenen
Werkhandschoenen

• Beladers moeten minimaal 18 jaar oud  
 zijn.

• Beladers moeten over het voertuig en 
 de risico’s bij het papier inzamelen 
 geïnstrueerd zijn. Elke belader die een 
 veiligheidsinstructie door Rd4 heeft 
 gevolgd, wordt geregistreerd bij Rd4. 
 Alleen geïnstrueerde vrijwilligers mogen 
 aan de inzameling deelnemen.

• Beladers moeten een zichtbaar en 
 signalerend kledingstuk dragen (geel  
 veiligheidsvest).

• Beladers dienen zich strikt te houden 
 aan de verstrekte veiligheidsinstructie 
 en de instructies en opdrachten van de 
 chauffeur.

Welkom

Reinigingsdiensten Rd4 heet u van har-
te welkom als partner bij het inzamelen 
van oud papier. Als ondersteuning hierbij 
reiken wij u deze instructie uit, waarin af-
spraken, regels en plichten staan over uw 
veiligheid en die van uw collega’s. 

Rd4 stelt voor het inzamelen van oud 
papier een kraakperswagen ter beschik-
king, die het oud papier gedurende het 
beladen verplaatst en gelijktijdig samen-
perst. Bij ondeskundig of ondoordacht ge-
bruik kunnen er levensgevaarlijke situaties 
ontstaan. Om risico’s tot een minimum te 
beperken, zijn er in de Arbeidsomstandig-
hedenwet de in deze folder genoemde 
eisen gesteld die de veiligheid van u als 
papierbelader en uw directe omgeving, 
zoals uw collega’s, moeten waarborgen.

Lees deze folder dan ook aandachtig en 
maak u vertrouwd met alle instructies.

W
er

k 
ve

ili
g.

 L
ee

s 
de

ze
 in

st
ru

ct
ie

s 
aa

nd
ac

ht
ig

.

A
lle

 in
fo

rm
at

ie
 o

ve
r v

ei
lig

he
id

 d
ie

 je
 a

ls
 b

el
ad

er
 m

oe
t w

et
en

.

inzameling stoppen.
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