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Houd je aan de opdracht
Monteur gewond door gasvlam
Eind 2016 is er een incident waarbij een monteur tijdens
werkzaamheden gewond raakt door een gasvlam. De gasvlam ontstaat
bij het met een reciprozaag doorzagen van een onder gasdruk staande
stalen aansluitleiding.
Wat er aan voorafging?
In opdracht van de netbeheerder worden stalen aansluitleidingen
vervangen door aansluitleidingen van PE en PeKo.
De monteur had van de ploegleider opdracht gekregen om kopgaten te
graven. Hij had geen opdracht gekregen om andere handelingen aan
de leiding uit te voeren.
Na het graven van de kopgaten besluit de monteur met een
reciprozaag de aansluitleiding door te zagen. Hij was hierbij in de
veronderstelling dat de leiding drukloos was.
Volgens de ploegleider was zagen zeker niet de bedoeling aangezien de
aansluitleiding nog drukloos gemaakt moest worden.
ONBEWUST OVERTREDEN
In dit geval heeft de heeft de monteur onbewust de regels overtreden.
Waarom doet iemand dit?
Er zijn verschillende oorzaken. In dit geval speelde stress een
belangrijke rol.
De monteur wou verloren tijd inhalen en begon op eigen initiatief alvast
handelingen te verrichten buiten zijn opdracht. Daarbij heeft hij ook
nog verkeerde aannames gedaan. De combinatie hiervan heeft geleid
tot het incident.
Was het incident te voorkomen?
Wanneer de monteur zich aan de opdracht had gehouden was dit
incident niet gebeurt.
HOUD JE AAN DE OPDRACHT
De werkverantwoordelijke of de ploegleider geven opdrachten aan de
monteur. Het is van belang dat de monteur zich aan de opdracht houdt
voor zijn eigen veiligheid en die van anderen. Deze werkwijze met
opdrachtverstrekking is er niet voor niets. Als monteur heb je niet het
volledige overzicht van de werkzaamheden en het belang van volgorde
van de werkzaamheden.

Leerpunten voor monteurs
• Houd je aan de opdracht.
• Laat je niet verleiden om hiervan af te wijken.
• Ook als je stress hebt; probeer rustig te blijven om fouten te
voorkomen. Fouten kosten heel veel tijd.
Leerpunten voor de werkverantwoordelijke
• Controleer met regelmaat of men zich aan de opdracht houdt.
Vragen:
1. Ben je zelf wel eens afgeweken van de opdracht ?
2. Zo ja, waarom ? wat speelde hierbij een rol ?
3. Herken je situaties waarbij je fouten maakt door stress/ haast ?
4. Zo ja, waarom ? wat speelde hierbij een rol ?
5. Wat kun je doen om dit te voorkomen ?

