
Toolbox

Veilig gebruik van 
hoogwerkers



Arbocatalogus Platte daken

• Wat staat er in de Arbocatalogus?

• De hoogwerker KAN een geschikte oplossing zijn

• Bij inzet van de hoogwerker is van belang preventief goede 
voorlichting en instructie te geven



Hoogwerker / Hefinrichting voor personen (eventueel goederen)



Wanneer kunnen  hoogwerkers worden ingezet?

Arbocatalogus Platte daken
Goede werkvoorbereiding / planning



Project RI&E

• Het inzetten van een hoogwerker 
kan op basis van een project RI&E   
een goede optie zijn

LET OP: 

Nooit hijsen met een hoogwerker





Hoogwerkers maken een snelle ontwikkeling door en worden 
steeds meer gebruikt



Dit komt onder meer door:

• Beperking ladderrichtlijn

• Verplichting tot gebruik van 
arbohulpmiddelen

• Tilnorm (beperking fysieke belasting)

• Bouwstijl (stapelwoningen, appartementen ed.)

• Multifunctioneel gebruik van daken

• Meer gevarieerd aanbod machines





Risico’s

• Ondeskundig gebruik

• Hoogwerker / beveiliging niet in goede staat

• Kantelen

• Klemmen of knellen

• Stoten van het hoofd



Ondeskundig gebruik 



Ondeskundig gebruik 



Multifunctioneel gebruik

Het hijsen van personen met de hoogwerker 
mag niet zomaar; de chauffeur is verplicht 
hiervoor een opleiding/training te hebben 
gevolgd (en een diploma/certificaat 

behaald)



Normen en richtlijnen (1)



Normen en richtlijnen (2)

Uitgangspunt

Arbobesluit:  

• artikel 3.16

• artikel 7.18a

• artikel 7.23             



Normen en richtlijnen (3)

• NEN-EN 280 hoogwerkers / CE markering

• Bij wind en hooggeheven last tot maximaal windkracht 6 
(buiten) inzetten

• Voldoende ondersteuningen / stempels

• Gebruiker minimaal 18 jaar



Opschriften

Op een hoogwerker moet vermeld:

• Fabrieksmerk

• Herkenningsnummer

• Max toelaatbare werklast

• Bouwjaar

NOOIT met de hoogwerker lasten hijsen





Op de bedieningsplaats moet in duidelijk leesbaar Nederlands staan 
aangegeven hoe de hoogwerker veilig kan worden gebruikt 



Maatregelen

• Voldoende stevige ondergrond

• Tijdens rijden, voldoende verzekerd zijn 

• Werking bij een tweezijdige bediening 



Beveiliging

• Volgens de norm NEN 280 is een bevestigingspunt voor een 
veiligheidsgordel niet verplicht. 

• Wanneer is het gebruik van een veiligheidsgordel VERPLICHT 
(wet)

• Een opdrachtgever of gebouweigenaar heeft altijd het recht 
harnasgordels verplicht te stellen op zijn project. 

• De gebruiker dient hieraan ALTIJD gevolg te geven.





Veiligheid derden

Artikel. 10 Arbeidsomstandighedenwet



Keuring

Een hoogwerker moet:

• In goede staat verkeren

• Periodiek worden onderhouden

• Minstens éénmaal per jaar aan deskundig 
onderzoek worden onderworpen



Meer informatie

• www.arbocatalogus-plattedaken.nl

• www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl

• www.verticaaltransport.nl

• www.vsb.nl



Toolbox

DANK VOOR UW AANDACHT!

Meer informatie: www.sbd.nl
www.arbocatalogus-plattedaken.nl 

http://www.sbd.nl/

