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Wat is er gebeurd?

Een onderaannemer was met behulp van het laadbordes bezig met bevoorradingswerkzaamheden.
Nadat deze werkzaamheden waren afgerond werd het laadbordes naar een andere locatie verplaatst. Op het laadbordes
was een pompwagen en diverse schroefstempels neergezet.   

Tijdens het hijsen is bij het verplaatsen van het laadbordes de pompwagen van het laadbordes afgegleden en 20
verdiepingen naar beneden gevallen en terecht gekomen op de bouwplaats. 

Volgens de handleiding van het laadbordes mogen er geen andere materialen naast het ballastgewicht op het
laadbordes worden opgesteld tijdens een hijsactiviteit.   

De werkzaamheden vonden plaats op een zaterdag.

Hoofdoorzaak

De aanwezige rigger heeft de hijslast en aanwezige materialen niet gecheckt voordat de last werd gehesen. 

Overige oorzaken

Buiten medeweten van de onderaannemer heeft er een wisseling van rigger plaatsgevonden. 
De nieuwe rigger heeft geen aantoonbare instructie gekregen over gebruik van het laadbordes. Het was de eerste
keer dat de (nieuwe) rigger het laadbordes ging verplaatsen.  
De rigger had de pompwagen niet middels een 2e borging gefixeerd of verwijderd.                                            
Het laadbordes had in juni gekeurd moeten worden. 

Gevolgen

Schrik onder medewerkers die het ongeval hebben zien gebeuren.                                                                     
Materiele schade aan de pompwagen.



Maatregelen

Werkzaamheden van de onderaannemer zijn direct gestopt.  
De situatie is direct veiliggesteld.  
De rigger is alsnog geïnstrueerd door middel van een aantoonbare veiligheidsinstructie van het laadbordes voor start
nieuwe werkzaamheden.                                                                                                                        
Een leren van kaart wordt opgesteld n.a.v. dit incident.  
Gesprek met bouwplaatsmanager en uitvoerder onderaannemer heeft direct na het weekend plaatsgevonden. Er zal
tevens een gesprek plaatsvinden met de bedrijfsleiding van de onderaannemer omtrent dit incident. Dezelfde 
onderaannemer was kort geleden betrokken bij een soortgelijk incident.  
Keuring laadbordes is direct ingepland.  

Leerpunten

Medewerkers dienen altijd voor start werk geïnstrueerd te worden, zeker bij het uitvoeren van werkzaamheden die
voor het eerst worden uitgevoerd.  
Voer voor start werk altijd een LMRA uit.
Bij verhijsen van materieel zoals een laadbordes controleer je of er geen los materieel/materiaal op het
laadbordes bevind.
Stel zeker dat er in het hijsgebied geen medewerkers aanwezig zijn en zet daarbij het hijsgebied af.


