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Wat is werken op hoogte?

Er is sprake van werken op hoogte bij:
• een stahoogte van meer dan 2,5 meter
• een lagere stahoogte bij aanwezigheid van 

risicoverhogende omstandigheden 
(bijvoorbeeld openingen in vloeren)

Welke werkzaamheden worden hier op hoogte 
uitgevoerd?



Risico’s van tijdelijk werken op 
hoogte:

• Valgevaar

• Geraakt worden door vallende gereedschappen, 
werkstukken of andere voorwerpen

• Langere vluchttijd bij calamiteiten



Cijfers

Algemeen
• 2,1 miljoen mensen werken in Nederland op 

hoogte
• Per jaar landelijk 18 dodelijke ongevallen 
• 1230 opnamen in ziekenhuis

De metaalbranche
Per jaar 55 valongevallen, waarvan:

• 3 dodelijke slachtoffers
• 8 slachtoffers met blijvend letsel
• 28 met herstelbaar letsel
• 16 met onbekend letsel



Wat zijn de regels?

5xbeter Verbetercheck: tijdelijk werken op hoogte

• Kijk altijd of er sprake is van valgevaar
• Kies de juiste maatregel, in de volgende volgorde:

1. Bouw- en systeemsteigers, rolsteigers en 
hoogwerkers

2. Heftruck met werkbak
3. Ladders en trappen

• Check per maatregel of deze veilig is en veilig 
gebruikt wordt

• Voorlichting en onderricht



Veilig werken op de steiger

• Steiger moet geschikt zijn om het gewicht te 

dragen

• Ondergrond moet vlak en draagkrachtig zijn

• Werkvloer steiger: minimale breedte van 60 cm

• Kant- of schopplanken aangebracht

• Leuningen aanwezig

• Maximale stahoogte niet meer dan 12 meter

• Jaarlijkse keuring

• Zwenkwielen rolsteiger geremd

• Niet verplaatsen als er iemand op staat



Beklim de steiger nooit van buitenaf!



Verhoog de steiger nooit met een 
ladder, et cetera
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Veilig werken met de hoogwerker 

• CE gemarkeerd

• Ondergrond vlak en draagkrachtig

• Bij windkracht > 6 Beaufort verboden

• Visuele inspectie

• Rijden alleen met bak in laagste stand

• Verlaten alleen bij stilstand

• Ruimte afgezet

• Keuring

• Instructie en voorlichting



Knikarm/kantelmechanisme? 
Medewerkers moeten aangelijnd 
werken!



Veilig werken met vorkheftruck 
met werkbak 
• Jaarlijkse keuring, bij gebruik visuele inspectie

• Werkbak geborgd op vorken

• Verricht de chauffeur uitsluitend werkzaamheden 

op verzoek van de persoon in de werkbak uit

• Heftruck alleen horizontaal verplaatsen om 

werkbak te positioneren

• Bij heffen personen maximale belasting van 50% 

van maximale belasting heftruck

• Persoon aangelijnd

• In- en uitstappen alleen in laagste positie



Veilig werken met ladder 

• Jaarlijkse keuring

• CE gemarkeerd

• Voorzieningen treffen om verschuiving te 

voorkomen

• Voorlichting en instructie



Reikwijdte: maximaal 1 armlengte



Wat kun je zelf doen?

• Laat je goed voorlichten

• Meld risico’s

• Houd je aan het arbobeleid van het (je) bedrijf

• Verzeker je ervan dat je de juiste maatregelen 
treft

• Bij twijfel: vraag het!



Vragen?



Dank u wel!

Meer informatie?
• www.5xbeter.nl

Nog meer verbeteren?
• Schakel een Verbetercoach in!
• Bel gratis 0800 – 55 55 005 of mail naar info@5xbeter.nl


