Werken bij SITA
als vrijwilliger
Instructieboekje
voor vrijwilligers
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inleiding

praktische zaken

welkom bij sita
je gaat werken als vrijwilliger voor je vereniging bij het laden
van een kraakperswagen. In dit boekje vind je informatie over de
belangrijkste veiligheidsregels.
Lees het daarom vooraf goed door!

S

ITA heeft met haar klanten en/of verenigingen afspraken gemaakt en vastgelegd
wie waarvoor verantwoordelijk is.
De vereniging heeft je geïnformeerd wat ze van
je verwachten en wat jouw verantwoordelijkheden zijn:
• Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen
gedrag en de gevolgen van jouw handelen;
• Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen
veiligheid, ook in het verkeer;
• Je volgt de regels uit de veiligheidsfilm voor
vrijwilligers en deze SITA instructies goed op;

• Je draagt zorg voor de veiligheid in het verkeer en voor het opvolgen van de geldende
verkeersregels;
• De SITA chauffeur heeft ook de taak om het
werk veilig te laten verlopen. Als je niet veilig
werkt of niet aan de juiste voorwaarden voldoet kan hij je verbieden om mee te mogen
werken.

praktische zaken
Voorwaarden om als
vrijwilliger met de kraakperswagen te mogen
werken zijn:

inhoud
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Belangrijke pictogramman

• Je moet de SITA film inzameling gezien hebben en
je hebt dit instructieboekje
gelezen.
• Alleen personen van
18 jaar of ouder mogen
werken als vrijwilliger.
• Vrijwilligers moeten ge-

zond zijn en fysiek in staat
zijn om het (zware) werk
uit te voeren.
• Je moet jezelf kunnen
legitimeren met een geldig
identiteitsbewijs (ID).
• Maximaal 2 vrijwilligers
mogen als belader werken
in de nabijheid van de
belading en het voertuig
om minicontainers te
ledigen of papier in de trog
te deponeren.

• Slechts één van de vrijwilligers mag de knoppen
bedienen. Deze wordt in
overleg met de chauffeur
aangewezen.
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Werkkleding en beschermingsmiddelen

Het dragen van een zichtbaarheidshesje is verplicht, om goed
gezien te worden in het verkeer, je kan er een aanrijding mee
voorkomen.
Daarnaast is het nodig om stevige en dichte schoenen te dragen (liefst hoog model veiligheidsschoenen) en handschoenen te gebruiken bij het werk.

Alcohol, drugs en medicijnen

Je mag tijdens je werkzaamheden niet onder invloed zijn
van alcohol, drugs of medicijnen die het reactievermogen
beïnvloeden. Het is tevens verboden alcohol en drugs bij je
te dragen. Bij twijfel behoudt SITA zich het recht voor om een
alcohol blaastest te kunnen afnemen.
Ook eten en drinken tijdens de rit of tijdens het werk is niet
toegestaan.

Veiligheid bij het meerijden

Als je meerijdt in de cabine is het dragen van een veiligheidsgordel verplicht. Je mag tijdens de rit en het werk niet
telefoneren of (draagbare) apparatuur bedienen.
Leid de chauffeur niet af en belemmer het zicht in spiegels
en ramen niet. Dus geen spullen op het dashboard leggen of
voor de ramen plaatsen. Bijrijders kijken actief mee naar het
verkeer. Zij dienen actief mee te kijken bij het rechts afslaan
en de chauffeur te attenderen op gevaren en personen in de
dode hoek.

De SITA chauffeur bespreekt vooraf met alle
vrijwilligers een aantal
zaken:
• Wijze van bediening van
de installaties (pers en
beladingsysteem) inclusief
de noodstop.
• 1 aangewezen vrijwilliger
bedient de belading en de
persinstallatie, anderen
blijven er dus van af!
• Veilige standplaats bij het
bedienen van de belading
en de pers: buiten het
bereik van bewegende

containers en verkeer aan
de zijkant van de wagen.
• Afspraken over commando’s om aan te geven
dat de belading wordt ingeschakeld en de manier
van inzamelen in welke
straten alleen rechts en
in welke straten aan 2
kanten.
• De treeplanken: treeplankbeveiliging, op- & afstappen en veilig staan op de
treeplank.
• Per treeplank mag 1
vrijwilliger er op meerijden
(bij korte afstanden), dus

maximaal 2 vrijwilligers
kunnen meerijden.
• Bij achteruitrijden uitstappen en ruim naast de
wagen en in het zicht van
de chauffeur (spiegels)
blijven om te gidsen. De
chauffeur vertelt hoe je
aanwijzingen moet geven.
• Eventuele extra vrijwilligers die de wagen niet
beladen en bedienen blijven op minimaal 10 meter
afstand voor de wagen
om papierafval klaar te
zetten voor de beladers.
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veilig
werken
Beladen

Als vrijwilliger haal je het
papierafval op bij particulieren,
dit papier moet volgens de
regels van de gemeente verpakt zijn in minicontainers of
gebundeld in kratjes of dozen.
Minicontainers worden geledigd door ze aan het beladingssysteem van het voertuig
te hangen.

Breng elkaar niet in gevaar!
Communiceer altijd vooraf wat je doet!

Meerijden op de Treeplank

Alleen een belader mag het
persmechanisme en de beladinginstallatie bedienen zoals
afgesproken met de chauffeur.
Bij gevaar of een onverwachte
situatie gebruik je de noodstop
en waarschuw je de chauffeur.
Nooit zelf improviseren.

Je mag alleen achterop de
treeplank van de wagen meerijden als de wagen langzaam
vooruit rijdt. Er zit een beveiliging op de treeplank zodat de
maximale snelheid 30 km per
uur is, de pers niet werkt en
de wagen niet achteruit kan
rijden.
Het is verboden om op of van

de wagen te springen als hij
nog rijdt.
Houd altijd met 2 handen
de handgrepen vast op de
treeplank, dus je kan geen
telefoon opnemen!
Bij langere afstanden ga je in
de cabine zitten.

in- en uitstappen
Achteruitrijden

In- en uitstappen uit de cabine
of op- en afstappen van de
treeplank komt veel voor. Als
je hierbij niet goed oplet heb je
grotere kans op een ongeval, houd je daarom aan de
volgende regels:
• Zorg dat je altijd 3 vaste
punten hebt op de treden of
handvatten.

• Alleen in- , uit-, op- en
afstappen als de wagen
helemaal stil staat.
• Kijk goed of je veilig op de
grond kan stappen, denk
aan stoepranden en scheve
tegels.

Tijdens achteruitrijden is het
geven van aanwijzingen aan
de chauffeur verplicht!
• Stap uit de cabine en van de
treeplank af en blijf achter
de wagen vandaan.
• Blijf altijd ruim op afstand
en ga nooit recht achter de
wagen staan.

• Blijf in het zicht van de
chauffeur via de spiegels.
• Geef de chauffeur duidelijke
aanwijzingen door duidelijke
handgebaren.
• Maak samen met de chauffeur afspraken over het
gidsen bij achteruitrijden.
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Minicontainers

passerend en overig verkeer

Houd altijd je aandacht bij
het passerende en overige
verkeer. Er kan altijd verkeer
langskomen.
Kijk goed uit bij het oversteken
en blijf opletten als je containers terugzet.

De veiligheid in het verkeer is
je eigen verantwoordelijkheid,
blijf dus altijd opletten op fietsers, brommers en automobilisten die er langs willen.

• Blijf altijd buiten het zwaaibereik van de container
• Blijf buiten de beschermarmen.
• Let op de rode noodknoppen, als je daarop drukt
staat alles direct stil.
• Plaats containers netjes
terug en let dan ook op het
verkeer.

Kraakperswagen

Veilig werken tijdens het inzamelen

Tijdens het werk heeft de
chauffeur de leiding. Volg dus
altijd zijn aanwijzingen op. Je
hebt een eigen verantwoordelijkheid om gevaarlijke situaties
te voorkomen!
Elke wagen heeft bedieningsknoppen en noodstoppen.
Vraag de chauffeur om de

knoppen aan te wijzen en uit
te leggen.
Let op dat jezelf en je collega’s
op veilige afstand staan bij
inschakeling èn tijdens de
werking van de machine. Zorg
ervoor dat je je collega’s altijd
blijft zien!

De chauffeur geeft uitleg over
de bediening van de belading,
de pers en wijst je waar de
noodstop is. Let op:
• Het mes van de persinstallatie is gevaarlijk. Als je dit
bedient moet iedereen op
veilige afstand zijn.
• Het is streng verboden om:
* op de rand van de trog
te zitten;
* naar afval in de trog
te grijpen;

* met lichaamsdelen over
de rand of in de trog te
komen.
• Kijk goed waar de noodstopknop zit. Eén druk op
deze knop zet alles stil.
• Met de bevrijdingsknop
zet je het mes terug in de
neutrale stand.

Zie pictogrammen
op pagina 11.
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Verbod om onder
bewegende lading
te komen

Verbod om te grijpen
in de trog of
bewegende delen

Bevrijdingsknop om
persschot terug te
laten bewegen

Belading beweegt
omlaag

Belading beweegt
omhoog

Noodstop

Waarschuw de chauffeur
(zoemer)

Perscyclus starten

opzetklep en handmatig laden

De opzetklep wordt gebruikt
bij het laden van los afval
in dozen, kratten en plastic
zakken.
Bij het handmatig laden van
los afval gaat de opzetklep
omlaag om de inwerphoogte
te verlagen.
• Tillen van los afval kan
zwaar werk zijn.

• Zorg voor een goede tilhouding, tips:
1. rechte rug
2. door de knieën
3. til dicht bij je lichaam
4. niet draaien met je rug
maar verzet je voeten
• Niet te zwaar tillen: 23 kilo
per persoon maximaal.

onVeilige situaties en afwijkingen

Als je onveilige situaties ziet
of afwijkingen (zoals een
verkeerde manier van papier
aanbieden) dan moet dat
gemeld worden. Defecten aan
de wagen zoals bijvoorbeeld
een kapotte trede, dien je

te melden bij de chaufeur.
Andere afwijkingen melden
aan de coördinator van de
vereniging die het doorgeeft
aan de gemeente.

SITA - september 2013 - Vormgeving: Paul Thomas

SITA.NL 0900-8444
Fotografie: David Plas

