De wereldwijde autoriteit
in aangedreven hoogwerk toegangstechniek

IPAF ZET ZICH WERELDWIJD IN
VOOR HET VEILIGE EN EFFECTIEVE
GEBRUIK VAN AANGEDREVEN
HOOGWERK MATERIEEL
IPAF is een “non profit” organisatie waarvan de leden
de eigenaren zijn. Tot onze leden behoren fabrikanten,
verhuurbedrijven, aannemers en gebruikers van aangedreven
hoogwerk toegangstechniek.
DOELSTELLINGEN VAN IPAF
3.0
Doel van de federatie is het verschaffen van goederen en diensten
voor de industrie in aangedreven hoogwerk toegangstechniek,
inclusief scholing, training en onderzoek, en vertegenwoordiging
en promotie van de belangen van haar leden op nationaal en
internationaal niveau. In het bijzonder:
3.1.1
Het bevorderen en uitbreiden van het gebruik van producten van
leden op een wereldwijde basis en, waar nodig, actie ondernemen
bij alle aangelegenheden die in het belang zijn van de industrie in
aangedreven hoogwerk materieel.
 .1.2
3
Het bevorderen van de hoogste veiligheidsnormen en goede handel
bij leden.
	3.1.3
Het vertegenwoordigen van de industrie in besprekingen op
overheidsniveau in gebruikerslanden, en het onderhouden van
contacten met andere brancheorganisaties waar nodig, in het
bijzonder wat betreft het gebruik van aangedreven hoogwerk
materieel en internationale handel.
3.1.4
Het bevorderen van technische efficiëntie in de industrie door
samenwerking bij het vastleggen van normen.
3.1.5
Het voorzien in samenwerking tussen alle leden bij de bespreking
van gemeenschappelijke problemen, en om alle andere
rechtmatige dingen te doen die incidenteel of bevorderlijk zijn voor
het bereiken van bovenstaande doelstellingen.

www.ipaf.org/nl
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WAT IPAF DOET
TECHNISCH ADVIES EN INFORMATIE
– Richtlijnen en video’s over onderwerpen zoals veiligheidsharnassen,
bodemcondities en inspecties
– Werkzaamheden van de IPAF Technische Commissie Fabrikanten
– Vakbladen en publicaties, incl. de IPAF Powered Access
Verhuurrapporten
PROMOTIE EN ONTWIKKELING VEILIGHEID
– Campagnes inclusief Klik Klak en Verdeel de Gronddruk
– Ongevallen rapportage project
– Werkzaamheden van de IPAF landen- en regionale raden
PROMOTIE VAN DE INDUSTRIE IN AANGEDREVEN HOOGWERK
TOEGANGSTECHNIEK
– IPAF Rental+ keurmerk
– Conferenties en evenementen zoals de IPAF Summit en International
Awards for Powered Access (IAPAs), Europlatform conferentie, de
IPAF Noord Amerika conventie, de IPAF Azie conferentie, regionale
bijeenkomsten, etc.
– Deelname aan toonaangevende vakbeurzen in de sectoren
hoogwerkers, verhuur, constructie en gezondheid en veiligheid
BEÏNVLOEDEN EN INTERPRETEREN VAN WETGEVING EN NORMEN
– Ontwikkelen van standaarden, incl. Europese EN normen,
Amerikaanse ANSI normen, Canadese CSA normen, ISO normen
– Toezicht houden op internationale voorschriften die het gebruik van
apparatuur regelen
– Wereldwijde samenwerking met gezondheids-en veiligheidsinstanties.
OPLEIDINGEN VOOR MANAGERS EN BEDIENERS
– Internationaal erkende PAL Card voor opgeleide bedieners
– Opleidingen ondersteund door audits en kwaliteitscontrole
– Professionele Ontwikkelings Seminars voor instructeurs
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