
Toolbox

Werken met ladders



Afspraken laddergebruik Arbocatalogus Platte daken

• Risico / Taken

• Arbeidsrisico

• Oplossingen

• Wet- en regelgeving

• CAO en brancheafspraken



Ladders / trappen



Risico’s bij het gebruik van ladders

• Vallen

• Ongunstige werkhouding

• Verstoring door derden

• Harde wind



Ladders verkeerd gebruikt (1)



Ladders verkeerd gebruikt (2)



Ladders goed gebruikt / opgesteld (1) 



Ladders goed gebruikt / opgesteld (2)



Een ladder is geen werkplek

Een ladder is alleen bedoeld 

om op de werkplek te komen



Wanneer mag je een ladder als werkplek gebruiken?

Als je GEEN veiliger middel kunt gebruiken:

• Steiger

• Rolsteiger

• Hoogwerker



Werken met ladders: aandachtspunten (1)

• Genoeg vrije ruimte en veiligheid voor derden

• Blokkeer deuren als de ladder ervoor moet staan

• Horizontale stevige ondergrond

• Gebruik houten of kunststof ladder als je in de buurt van elektra 
moet werken



Werken met ladders aandachtspunten (vervolg)

Ladderopstelling

Tilnorm 25 kg: geldt ook voor

transport van ladders



Fysieke belasting en laddergebruik 

Preventief: 

• Goede werkvoorbereiding / organisatie

• Maak gebruik van aanwezige arbohulpmiddelen

• Maak gebruik van aanwezige kranen / liften

• Beperk zoveel mogelijk het ladder beklimmen



Fysieke belasting hulpmiddelen 

• Fysieke belasting en laddergebruik



Gewicht ladders

• Ladders / trappen >25 kg met 2 personen verplaatsen

• Gebruik bij voorkeur lichtgewicht aluminium ladders / trappen

• Kunststofladder is ook een goede optie



Laddergebruik bij dakwerkzaamheden
(afspraken Arbocatalogus Platte daken)

• Verstandig Inkoopbeleid

• Communicatie: wie wat waar wanneer

• Controlelijsten 



Ladder als onderdeel van valbeveiliging

• Geïntegreerd aan dakrandbeveiliging

• Voorwaartse afstap op het dak

• Ook mogelijk met afsluitbaar toegangshek



Goede praktijken

• Voorkomen wegschuiven 

• In juiste hoek neergezet



Vaste opstelplaats, borging en instructie



Borging ladder voor vluchtweg



Innovatie: 
ladder met voorwaartse uitstap en dakrandbeveiliging 



Resumé: ladder als werkplek

• Een ladder mag je alleen als werkplek gebruiken als er geen 
veiliger middel mogelijk is. En dan ook nog alleen onder bepaalde 
voorwaarden

• Risico’s

• Aandachtspunten

• Wet- en regelgeving

• Branche- afspraken



Tot slot: 

• Neem je verantwoordelijkheid

• Meld gevaarlijke en onverwachte situaties aan de leidinggevende



Toolbox

DANK VOOR UW AANDACHT!

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

http://www.sbd.nl/

