veiligheid
Als je met gereedschap aan de slag gaat moet je
erop letten dat je het op een veilige manier gebruikt.

werkplek

1. Houd je werkplek schoon en opgeruimd.
Zorg dat er goed licht op je werkstuk is,
zodat je goed kan zien wat je doet.

2. Werk op een ondergrond die stevig is. De
werktafel moet voor jou op de goede
hoogte zijn, zodat je in een goede
werkhouding kunt werken.

gereedschap

1. Gereedschap is geen speelgoed. Ga er

zorgvuldig mee om, zodat je jezelf niet
kunt bezeren en gebruik het alleen waar
het voor bedoeld is.

2. Lees altijd eerst hoe je het gereedschap

moet gebruiken en let daarbij goed op de
gele driehoekjes. Vraag zo nodig hulp.
Vaak lukt het niet in één keer. Dat is heel
gewoon. Hoe vaker je het gereedschap
gebruikt, des te makkelijker leer je ermee
te werken.

-1-

© EDGE 2009

veiligheid

Zelf kun je ook veel doen om te voorkomen dat dingen fout gaan

jijzelf

1. Zorg dat je rustig bent, zodat je je hoofd

er bij hebt als je met het gereedschap gaat
werken.

2. Denk van tevoren goed na welke

gereedschappen je nodig hebt en hoe je
ermee aan de slag gaat.

3. Draag makkelijke kleding zonder

loshangende delen zoals lange wijde
mouwen of een touwtje van een capuchon.
Doe lange haren in een staart.

4. Draag schoenen en loop rustig. Er kunnen

spijkers of andere scherpe dingen op de
grond liggen waar je in kunt stappen, of je
kunt uitglijden over het stof of zaagsel op
de grond. Dus nooit hollen of stoeien in
de techniekruimte!

5. Gebruik beschermende hulpmiddelen

zoals:
- de veiligheidsbril bij timmeren, boren, …
- de spijkerhouder bij het timmeren
- de zaaggeleider bij het zagen

6. Werk in een goede werkhouding. Zorg dat
je goed bij je werkstuk kan. Houd het
gereedschap vast zoals bedoeld is.

7. Ruim je gereedschap en materialen direct
op als je ze even niet nodig hebt. Zo kun
je je spullen steeds terug vinden
en is er geen kans dat ze
op de grond vallen.
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