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Rope Access Nederland
Rope Access betekent ‘touw toegang’ en dat is precies
wat we doen. Door middel van touw- en positioneringtechnieken bereiken wij plekken welke met reguliere
middelen niet of zeer moeilijk zijn te bereiken.
Het werken aan touwen kunt u daarom het best zien
als een zeer efficiënte aanvulling op bekende toegangs
methoden.
Eén van de verschillen tussen touwtechnieken en
reguliere methoden zit voornamelijk in de tijd van opbouw en afbreken. U merkt dit vooral als een financieel
voordeel. Maar er is ook een veiligheidsvoordeel; bij het
opbouwen van grote steigers staan meerdere stellingbouwers voor langere periode bloot aan een bepaald
risico. Veelal is dit risico groter, dan het risico waaraan
rope access technici bloot staan. Zo heeft u een gegronde reden om voor industriële touwtechnieken te
kiezen om uw werkplek bereikbaar te maken. Vervolgens voeren wij ook nog eens de werkzaamheden uit.
De mensen van Rope Access Nederland waar u mee te
maken krijgt, beschikken over de juiste ceritificaten om
in de industrie te werken (VCA, BHV, Offshore survival,
perslucht, gasmeten) en hebben daarnaast een IRATA
certificaat variërend van Niveau I tot en met Niveau III.

IRATA
De Industrial Rope Access Trade Association werd zo’n
20 jaar geleden in Groot Brittannië opgericht en is
momenteel wereldwijd het meest erkende systeem voor
werken aan touwen. Binnen de wereld van Rope Access
is IRATA de standaard en Rope Access Nederland werkt
dan ook altijd volgens de regels die IRATA stelt. Voor u
houdt dat in dat er nooit door 1 persoon alleen gewerkt
wordt; elke opdracht wordt gesuperviseerd door een
Niveau III supervisor, bekwaam in het organiseren en
coördineren van complexe opdrachten en die daarnaast
in staat is een redding uit te voeren vanaf elke plek. Een
werknemer zit altijd aan minstens twee punten vast en
werkt met materialen die voldoen aan de in de industrie
geldende normen.

Waar komt Rope Access
Nederland in zicht?
<Offshore
<Industrie
<Bouw
<Vastgoedbeheer
<Reclame

Welke werkzaamheden?
<Onderhoud
<(De) Montage
<Installatie
<Reiniging
<Inspectie
<Werkplek beveiliging
<Trainingen werken
op hoogte

Veiligheid
Sinds de oprichting van IRATA worden Veiligheidsstatistieken bijgehouden. De belangrijkste uitkomst
hiervan is dat met het werken aan touwen, mits op
de door IRATA voorgeschreven manier, een factor 10
minder ongelukken gebeuren, dan met methoden als
steigers, ladders en hoogwerkers.
En hoewel het werken aan touwen onbekend is en vaak
eng wordt gevonden is het duidelijk dat iets wat eng is,
niet zo gevaarlijk hoeft te zijn als het voor de leek lijkt.
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