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VOORSCHRIFT ORDE EN NETHEID 

 

1 INLEIDING  
 
Orde en netheid is de basis van veiligheid, milieu, arbeidshygiëne en kwaliteit. De werkzaamheden dienen 
zodanig georganiseerd en uitgevoerd te worden dat de omgeving en de werkplek opgeruimd blijft. Na het 
beëindigen van alle werkzaamheden dient de werkplek netjes en opgeruimd achtergelaten te worden. 

2 VOORSCHRIFTEN 

2.1 Leidingen, kabels en slangen 
 
Leidingen, kabels en slangen dienen zodanig gelegd of opgehangen te worden zodat: 
- afknellen voorkomen wordt;  
- men er niet over kan struikelen; 
- looppaden en trappen niet geblokkeerd worden; 
Om kabels en slangen op te hangen kan gebruik gemaakt worden van veiligheidshaken. 

2.2 Bouten en moeren 
 
Bouten en moeren etc., die vrijkomen bij demontage en niet meer gebruikt worden, dienen direct afgevoerd 
te worden. Bouten en moeren die opnieuw gebruikt worden moeten op ordelijke wijze (bijvoorbeeld in een 
bakje of zakje) op de werklocatie bewaard worden. 

2.3 Overige bepalingen 
 
De werkplek dient steeds ordelijk gehouden te worden. Zonodig moet het werk regelmatig onderbroken wor-
den om overtollige materialen op te ruimen of af te voeren. Aan het einde van de werkzaamheden dienen 
alle materialen afgevoerd te zijn. Wanneer dat door beperkingen niet direct mogelijk is (er moet bijvoorbeeld 
door middel van hijsen materiaal afgevoerd worden), dan dient de werkvergunningverlener c.q. installatie 
eigenaar daar van op de hoogte gebracht te worden. 
De werkvergunningverlener c.q. installatie eigenaar controleert na afloop of de werkplek opgeruimd is. Bij 
voorkeur gebeurt dat in aanwezigheid van de uitvoerder. Omdat dit vanwege de beschikbare tijd niet altijd 
mogelijk is, kan ook later (bv. in de Nachtdienst) gecontroleerd worden. Wanneer dan alsnog tekortkomingen 
geconstateerd worden, dan is de uitvoerder gehouden deze te herstellen. 
 


