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INLEIDING 
 
 
In het bedrijfsleven is een hoogwerker een belangrijk hulpmiddel geworden. 
Voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte worden veel ladders gebruikt. Je ziet dat de hoogwerker 
daarvoor meer en meer in de plaats komt; er zijn tegenwoordig verschillende uitvoeringen. 
 
De overheid wil het gebruik van ladders verder tegengaan omdat dit onveilig is. Daarom worden meer en 
meer hoogwerkers ingezet. 
Recente veranderingen in de Arbo-wet hebben geleid tot een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van 
veiligheid. De werkgever moet ervoor zorgen dat medewerkers die hoogwerkers bedienen specifieke 
deskundigheid bezitten. De medewerkers moeten met een hoogwerker goed en veilig kunnen werken. 
 
Dit kan worden aangetoond door een opleiding die gevolgd is; zowel theorie als praktijk. 
Schades die niet nodig zijn 
 
Bij veel bedrijven wordt vaak door iedereen de hoogwerker gebruikt. Vaak gebeurt dit zonder erbij na te 
denken, kennis en vaardigheid ontbreekt. Hierdoor kunnen er onnodige ongevallen gebeuren al dan niet met 
schade aan goederen, inventaris en gebouwen. Ook ongevallen met lichamelijk letsel en in het ergste geval 
met dodelijke afloop komt vandaag de dag helaas nog te vaak voor. Je kunt een hoogwerker ook gemakkelijk 
huren. 
 
Doel van de training 

De doelstelling van deze veiligheidstraining 
is: bewust maken van de veiligheid en deze 
op de werkplek te vergroten. Uiteindelijk 
moet dit tot resultaat hebben veilig werken. 
 
Toetsing 
In deze veiligheidstraining voor de 
hoogwerker wordt zowel een deel theorie- 
en praktijktraining gegeven. 
 
Aan het eind van de training wordt: 
• De theorie schriftelijk getoetst aan de 
hand van meerkeuze vragen; (optioneel) 
• De praktijk wordt eveneens beoordeeld. 
 
Beide onderdelen moeten voldoende zijn. 
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Hoofdstuk 1. De Arbeidsomstandigheden 
 
Inleiding 
 
Als hoogwerker gebruiker is veiligheid één van de meest belangrijke onderwerpen. Een veilig rij- en 
werkgedrag voorkomt ongelukken en schade. Jaarlijks vinden er zo’n 1500 ongevallen plaats waar onder 
andere hoogwerkers bij betrokken zijn. Een groot deel van deze ongevallen hebben persoonlijk letsel tot 
gevolg en sommige ongevallen zijn zelfs met dodelijke afloop. De hoogwerker gebruiker moet zich, wil hij dag 
in dag uit, uur na uur de veiligheid ten behoeve van zichzelf en anderen dienen, niet alleen strikt houden aan 
de voorschriften en maatregelen maar ook de discipline hebben om zich die veiligheid aan te leren. Een 
dagelijkse controle van de hoogwerker hoort hierbij. Hier zal aandacht aan geschonken worden tijdens de 
praktijk. 
 
Waarom een hoogwerker opleiding? 
Tijdens het werk hebben we te maken met de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet. 
In de Arbowet worden regels gegeven over de veiligheid, gezondheid en het welzijn op onze werkplek. 
In deze inleiding zal de inhoud van de Arbowet in het kort worden besproken. In de volgende hoofdstukken zal 
worden ingegaan op het veilig werken met hoogwerkers. 
 
Arbeidsomstandigheden 
De Arbo- wet -oftewel de arbeidsomstandighedenwet- is bedoeld als gereedschap waarmee de 
werkomstandigheden verbeterd kunnen worden. De werkgever en werknemers moeten op dit gebied 
samenwerken, waarbij de werkgever de voorschriften kenbaar moet maken in de vorm van een beleid. Het 
zijn afspraken die gemaakt worden in overleg met werkgevers en werknemers. 
 
Het doel van de Arbo-wet is het bevorderen van menswaardige arbeid. De wet verlangt dan ook van de 
werkgever dat hij maatregelen neemt die moeten leiden tot  zo goed mogelijke werkomstandigheden binnen 
elk bedrijf. 
 

Deze maatregelen zijn gericht op: 
- een zo groot mogelijke veiligheid; 
- een zo groot mogelijke bescherming van de gezondheid; 
- het bevorderen van het welzijn van de werknemer binnen het bedrijf. 

 
Natuurlijk dienen deze maatregelen te worden aangepast aan het algemene bedrijfsbeleid. Dit betekent, dat 
er ook grenzen worden gesteld aan het Arbobeleid. Het omgekeerde is eveneens het geval, namelijk dat bij 
het voeren van het algemene ondernemersbeleid voortdurend bekeken moet worden welke gevolgen dit 
heeft voor de arbeidsomstandigheden.  
 

De controle op naleving van deze wet berust bij de Arbeidsinspectie (inspectie SZW) 

 
De Arbowet 
De werknemer heeft niet alleen rechten, maar ook plichten.  De zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op 
het werk is niet alleen een verantwoordelijkheid van de werkgever, maar ook van de werknemer. We hebben 
onder andere recht op  medezeggenschap maar zijn ook verantwoordelijk voor ons eigen doen en laten. 
De Arbowet schrijft ook voor dat medewerkers die een hoogwerker gebruiker moeten aantonen dat zij 
voldoende instructie hebben gehad om hun werkzaamheden met de hoogwerker veilig te kunnen uitvoeren! 
Het niet voldoen aan deze wetgeving kan leiden tot ernstige ongevallen. 
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Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen voor veiligheid, gezondheid en welzijn. Daarom verplicht 
de Arbowet de werkgever en werknemer tot samenwerking. Samenwerken en overleggen moet op ieder 
niveau in het bedrijf: tussen chefs en medewerkers, maar ook tussen directie en ondernemingsraad. 
 

Richtlijnen van de Arbo-wet De Arbo- wet legt verplichtingen op aan de werkgever, om de gang van 

zaken in zijn bedrijf goed te regelen. Daarbij wordt er redelijk wat 

vrijheid verleent aan de werkgever hoe hij deze zaken regelt. Op de 

werknemer rusten eveneens verplichtingen. Deze verplichtingen komen 

hoofdzakelijk neer op het naleven van de regels binnen het bedrijf, het 

volgen van trainingen en het zich gedragen als een “goed” 

gemotiveerde werknemer. Op de volgende bladzijde staan deze 

richtlijnen globaal ter informatie uitgewerkt. 

Plichten van de werkgever De werkgever is in eerste instantie verantwoordelijk om een goed Arbo 

beleid te voeren. Daarnaast zowel werkgever en werknemers verplicht 

zorg te dragen voor de Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. 

Risico-inventarisatie  Vanaf 1998 is een werkgever verplicht een risico inventarisatie in te 

voeren. De werkgever moet kunnen aangeven welke risico`s de 

werknemers lopen tijdens hun arbeid. De werkgever kan dit doen aan 

de hand van een checklist of uit te besteden aan de Arbodienst. 

Beschermingsmiddelen  De werkgever heeft de plicht zorg te dragen voor een veilige 

werkomgeving.  

In deze omgeving kan van alles gebeuren, daarvoor moet de 

werkgever zorg dragen door persoonlijke beschermmiddelen te 

verstrekken. Ook wel PBM’s genoemd. Dit is vaak het laatste 

redmiddelen aangezien je het kwaad bij de bron moet aanpakken 

maar dat niet altijd mogelijk is. 

 

Enkele voorbeelden van persoonlijke beschermmiddelen zijn: 

▪ Helm 

▪ Handschoenen 

▪ Veiligheidsschoenen 

▪ Schort 

▪ Gehoorbescherming/Oogbescherming 
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Bij het organiseren van het werk, het inrichten van de werkplek en het bepalen van productie en 

werkmethoden, dient de werkgever de volgende punten in acht te nemen:  

 
* zodanige productie en werkmethoden kiezen dat de grootst mogelijke veiligheid en gezondheid 

wordt verkregen en het welzijn wordt bevorderd; 

* In geval van  een gevaarlijke situatie moet de werknemer zich snel in veiligheid kunnen brengen; 

* machines, werktuigen en stoffen die gevaar voor de veiligheid en gezondheid kunnen opleveren, 

vermijden; 

* de inrichting van de werkplek, de werkmethode en de hulpmiddelen moeten aangepast worden; 

* ongevarieerd, kort en eentonig werk, waar het werktempo door de machine wordt bepaald moet 

worden vermeden; 

* bij het werk rekening houden met de werknemer als persoon, Bijvoorbeeld: leeftijd, geslacht, 

lichamelijke en geestelijke gesteldheid, ervaring, vakmanschap en kennis van de voertaal; 

* het werk mag geen nadelige invloed hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid; 

* het werk moet waar mogelijk volgens eigen inzicht in te vullen zijn; 

* de mogelijkheid moet geboden worden om contact met collega's te hebben. 

 
Omdat het Arbobeleid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als werknemer kunnen 
we ook een aantal algemene verplichtingen van de werknemers benoemen; 
* machines en werktuigen moeten op de juiste wijze gebruikt worden; 
* de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt; 
* de beveiligingen van machines e.d. intact laten; 
* meewerken aan voorlichtings- en/of opleidingsbijeenkomsten; 
* opgemerkte gevaren direct melden aan de leiding. 
 

Een werknemer mag het werk onderbreken als, naar zijn of haar 
redelijk oordeel, onmiddellijk gevaar voor personen dreigt. Bij verschil 
van mening met de werkgever over deze werkonderbreking beslist de 
Arbeidsinspectie.  
Men dient ten aanzien van de werkonderbreking wel contact met de 
ondernemingsraad en speciaal met de VGW-commissie (Veiligheid, 
Gezondheid en Welzijnscommissie) op te nemen. Dit kan ook de 
werkgever zelf zijn. Belangrijk is dat er melding gemaakt wordt welk 
onderbouwd kan worden. 
 
Machines en werktuigen moeten op de juiste wijze gebruikt worden 
(Arbeidsmiddelen) 
Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk 
gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en 
componenten van procesinstallaties. Om veilig en gezond te kunnen 
werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de 
juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor 
arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als 
werknemers. Aan het gebruik van arbeidsmiddelen wordt door de 

wetgeving wel bepaalde eisen gesteld: Minimale leeftijd: 18 jaar, deskundigheid alsmede toestemming. 
 
Meewerken aan voorlichting- en/of opleidingsbijeenkomsten; 
Op de werkplek ontstaan soms situaties waarin nog maar net geen ongelukken gebeuren. Of we zien 
gevallen die gevaar kunnen opleveren. Deze bijna ongelukken of gevaarlijke situaties melden we bij 
de leiding, zodat maatregelen genomen kunnen worden om de onveilige situatie te verhelpen. Hierdoor 
worden ongelukken voorkomen. 
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Als de verplichtingen van de Arbowet niet nagekomen worden, kan dat gevolgen hebben. De rechter 
heeft hierover het laatste woord. Vindt de rechter dat er sprake is van onwil of nalatigheid, dan kan de 
rechter de schuldige(n) hiervoor strafrechtelijk aansprakelijk stellen. 
 

 

Arbeidsinspectie 
De controle op naleving van de gebeurt door de 
Inspectiedienst. Als er in een bedrijf een ernstig 
ongeval gebeurt, dan moet dit bij de 
Inspectiedienst worden gemeld. Het niet melden 
wordt aangemerkt als strafbaar feit. 
 
Bedrijfsvoorschriften 
Naast de Arbovoorschriften zullen, afhankelijk 
van de bedrijfssituatie, extra aanvullende 
voorschriften nodig zijn. Deze voorschriften 
kunnen betrekking hebben op het gebruik van de 
transport- en opslagmiddelen, bedrijfskleding, 
werkwijze enzovoorts. 
 
Tevens zal een bedrijf dat te maken heeft met 
intern transport, een bedrijfsverkeersreglement 
moeten hebben, dat geldt voor alle medewerkers 
en bezoekers van het bedrijf. 

Arbobesluit 
Het Arbeidsomstandighedenbesluit, kortweg Arbobesluit, is een uitwerking van de Arbowet en gaat dieper in 
op een aantal specifieke situaties. Het Arbobesluit is ingedeeld naar onderwerp. Ieder hoofdstuk behandelt 
een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, blootstelling aan geluid, persoonlijke bescherming). 
Voor een aantal sectoren en categorieën werknemers staan er afwijkende en aanvullende regels in. 
De bepalingen uit het Arbobesluit zijn bindend, werkgever en werknemer zijn dus verplicht zich hieraan te 
houden 
 
Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) 
De arbeidsinspectie ziet erop toe dat werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels op het 
gebied van de arbeidsomstandigheden. Dit zijn dan ook o.a.: 

• de Wet minimumloon; 

• de Wet arbeid vreemdelingen; 

• de Arbeidstijdenwet. 
 
Bevoegdheden arbeidsinspectie 
De inspecteurs van de arbeidsinspectie (Inspectie SZW) hebben toegang tot alle arbeidsorganisaties, 
werkplekken en woningen en mogen daar onder andere: 

• metingen verrichten; 

• foto's en tekeningen maken; 

• monsters nemen; 

• voorwerpen (of delen daarvan) meenemen voor onderzoek; 

• bedrijfsvoorwerpen sluiten. 
 
De inspecteurs kunnen op ieder gewenst moment langskomen bij een bedrijf.  Ze zijn niet verplicht hun komst 
vooraf te melden. Ze komen altijd langs na een melding van een ernstig ongeval in een bedrijf (blijvend letsel), 
na een klacht of bijvoorbeeld op verzoek van een werknemer. Werkgevers, werknemers en zelfstandigen zijn 
verplicht de inspecteurs alle gegevens en inlichtingen te verstrekken. 
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Handhavingsbeleid 
Het handhavingsbeleid van de arbeidsinspectie (inspectie SZW) bestaat uit drie delen. Wanneer de 
arbeidsinspectie een overtreding constateert, worden eerst in overleg oplossingen en termijnen afgesproken. 
Bij het niet nakomen daarvan, volgt een waarschuwing. Helpt dit ook niet, dan wordt een proces-verbaal 
opgemaakt. De bedragen voor de werknemer die een overtreding maakt bedraagt: € 450,00 en voor de 
werkgever kan dit oplopen tot tienduizenden euro`s. 
 
Als de arbeidsinspectie in een bedrijf een situatie aantreft waarbij personen acuut en ernstig risico lopen 
(bijvoorbeeld als iemand zonder veiligheidsharnas/gordel rijd op een hoogwerker of als de hoogwerker 
gevaarlijke lading vervoerd dan dat de hoogwerker aankan), dan zal zij onmiddellijk maatregelen eisen. De 
inspecteur kan de werkgever in dat geval verplichten het werk direct stil te leggen tot de vereiste 
verbeteringen zijn aangebracht. Bij ernstige overtredingen of herhaling ervan kan direct een waarschuwing of 
een proces-verbaal volgen. 
 
Bestuurlijke boete 
De arbeidsinspectie kan zowel werkgevers als werknemers een boete opleggen, die wordt ook wel 
'bestuurlijke boete' genoemd. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de aard van de overtreding, de 
grootte van het bedrijf, het aantal werknemers dat is blootgesteld aan de overtreding, het aantal malen dat de 
overtreding voorkomt en of er al eerder een boete is opgelegd voor de overtreding.   
 
Taakverdeling 
De arbeidsinspectie is een handhavings- en uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW). De inspectie heeft een hoofdkantoor en zes regionale kantoren. Werkgevers en 
werknemers hebben meestal met een van de regionale kantoren te maken. Deze kantoren houden zich bezig 
met handhaving van de wet, verlenen van vergunningen en ontheffingen en onderzoek van klachten en tips. 
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Artikel 7.17c. Gebruik mobiele arbeidsmiddelen 

 
1. Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend door werknemers die daartoe 

een specifieke deskundigheid bezitten. 
2. Het meerijden van werknemers op mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving is slechts 

toegestaan op speciaal daartoe ingerichte veilige plaatsen. 
3. Indien tijdens de verplaatsing van een arbeidsmiddel als bedoeld in het tweede lid, werkzaamheden 

worden uitgevoerd, wordt de snelheid van het arbeidsmiddel zo nodig aangepast. 
4. Indien een mobiel arbeidsmiddel zich binnen een werkzone waar werknemers zich kunnen bevinden, 

beweegt, worden doeltreffende verkeersregels vastgesteld. 
5. Doeltreffende organisatorische maatregelen worden genomen om te voorkomen dat werknemers 

zich bevinden in de werkzone van mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving. 
6. Indien voor de goede uitvoering van de werkzaamheden de aanwezigheid van werknemers in een 

werkzone als bedoeld in het vijfde lid, is vereist, worden doeltreffende maatregelen genomen om te 
voorkomen dat zij door het mobiele arbeidsmiddel gewond raken. 

7. Met een verbrandingsmotor uitgeruste mobiele arbeidsmiddelen worden op de arbeidsplaats niet 
gebruikt, tenzij is gezorgd voor voldoende schone lucht. 

8. Een mobiel arbeidsmiddel wordt niet eerder door de bestuurder verlaten dan nadat het is stilgezet 
en is zeker gesteld dat het na het verlaten niet onverhoeds in beweging komt. 

Algemene verplichtingen van de werknemers 
 
Artikel 11 

De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de 
door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en 
gezondheid en die van de andere betrokken personen. Met name is hij verplicht om: 

• arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken; 

• de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken 
en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen, een en ander voor zover niet krachtens 
deze wet is bepaald dat werknemers niet verplicht zijn beschermingsmiddelen als vorenbedoeld te 
gebruiken; 

• de op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of buiten 
noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te gebruiken; 

• mede te werken aan het voor hem georganiseerde scholing  

• de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis te 
brengen aan de werkgever of degene die namens deze ter plaatse met de leiding is belast; 

• de werkgever, de werknemers en de andere deskundige personen maar ook de arbodienst, indien 
nodig bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen en taken op grond van deze wet. 
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Wat is de betekenis van deze verplichtingen?  
 
•  Dat je dus verplicht bent deze opleiding of training dag te volgen aangezien het betrekking heeft op je 

eigen veiligheid en gezondheid. 
•  Wanneer de werkgever je veiligheidsschoenen of andere persoonlijke beschermingsmiddelen heeft 

gegeven, ben je verplicht deze op de juiste wijze te gebruiken en tijdens het werk altijd te dragen. 
•  De hoogwerker of andere hijs- of hefmiddelen en transportmiddelen moet je gebruiken volgens de 

Arbo-informatiebladen AI-14/17 en het op het bedrijf geldende 
veiligheidsreglement. 

•  Wanneer er in je arbeidsomstandigheden gevaarlijke of 
ongezonde situaties ontstaan of bestaan, ben je verplicht deze 
direct te melden bij jouw directe chef, veiligheidsdeskundige of 
ondernemingsraad. 

•  Alle beveiligingen die op het transportwerktuig zijn aangebracht 
mag je niet weghalen of verbreken (dit geldt dus ook voor 
eventuele dodemansknoppen en stoelcontacten). 

 
Lees voor het gebruik van de diverse hoogwerkers de bijbehorende 
instructieboekjes aandachtig door. 
 
En houdt je aan de door de fabrikant aangegeven veiligheidsinstructie. 
Een dergelijke handleiding moet altijd aanwezig zijn in de taal van de 
gebruiker. 
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Hoofdstuk 2. Soorten hoogwerkers 
 
Inleiding 
Het werken op hoogte wordt als gevaarlijk gezien. Om werkzaamheden op hoogte te kunnen uitvoeren, 
kunnen verschillende hulpmiddelen worden gebruikt, te weten: 
 

• Ladders 

• Vaste steigers 

• Hangbruginstallaties 

• Rolsteigers 

• Hoogwerkers 
 
Het gebruik van ladders wordt meer en meer aan regels gebonden, omdat het risico relatief groot is. Een val 
van drie meter kan immers al dodelijk zijn. 
 
De Europese commissie heeft met ingang van 15 juli 2006 het werken met ladders aan banden gelegd en is 
alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Daarvoor worden er steeds meer andere arbeidsmiddelen 
voor ingezet. 
 
De hoogwerker is goed en zeker veilig alternatief. In zijn algemeenheid kan men zeggen dat het deskundig 
gebruik van hoogwerker veiliger is dan het gebruik van een ladder of rolsteiger. Echter is bij het gebruik van 
een dergelijk arbeidsmiddel als een ladder of steiger ook sprake van specifieke deskundigheid. 
 
Definitie hoogwerkers 
Een hoogwerker is een verplaatsbaar hefwerktuig ingericht voor het heffen van personen en verrichten van 
werkzaamheden. Het platform kan beweegbaar zijn in diverse richtingen. 
 
De hoogwerker is bedoeld om een tijdelijke en veilige werkomgeving te creëren op een bepaalde plaats, zodat 
de werkzaamheden ergonomisch uitgevoerd kunnen worden. 
 
Soorten hoogwerkers 
Er zijn verschillende soorten hoogwerkers leverbaar. 
 
Het bepalen welke hoogwerker geschikt is voor specifieke 
werkzaamheden is belangrijk. Wat zou onze keuze bepalen? 
 
De keuze voor een bepaald type hoogwerker wordt bepaald 
door: 
 

• Gewaarborgde werkzaamheden uitgevoerd: binnen, 
buiten, boven obstakels, enz. 

• Op welke werkhoogte de werkzaamheden worden 
uitgevoerd 

• Alleen verticaal omhoog of is een reikwijdte vereist 

• De aard van de werkzaamheden en benodigde N.W.L. 
(hefvermogen) 

• Op welke ondergrond wordt de hoogwerker geplaatst 

• Welke ruimte is beschikbaar 
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Keuze hoogwerker 
Gebruik binnen/buiten? 
 
Hieronder ziet u een voorbeeld op basis welke keuze gemaakt kan worden voor het gebruik van de juiste 
hoogwerker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we naar het schema kijken dan zien we een onderscheid in zelfrijdend en niet zelf rijdende hoogwerkers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het SSVV VCA Certificaat Hoogwerker, wordt er onderscheid gemaakt in de volgende categorie; 
 

Werken met een statische boom hoogwerker cat. 1B 

Werken met een mobiele verticale hoogwerker cat. 3A 

Werken met een mobiele boom hoogwerker cat. 3B 

  

WERKHOOGTE 

ZIJDELINGS BEREIK 

WERKLAST + PLATFORM + 
TRANSPORTAFMETING 

BODEMGESTELDHEID 

TYPE KRACHTBRON 

KEUZE VAN HET TYPE 
MACHINE 

= Vloerhoogte + ergonomische werkhoogte 

Let op: minus ½ breedte machine 

>Aantal personen + materiaal 

Zelfrijdend 

Gestempeld, vast opgesteld 

2-wielaandrijving 
4-wielaandrijving 
rupsaandrijving 

Elektrisch 
Brandstof 
Werklucht 

HOOGWERKERS 

Zelfrijdend Niet zelfrijdend 

Knikarm Telescoop Schaar Aanhangwagen Eenmanslift Vrachtwagen 
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Werken met een statische boom hoogwerker cat. 1B 

Statische boom hoogwerkers zijn: zelfrijdende telescoop en kniktelescoophoogwerkers voorzien van stempels, 
hoogwerkers op aanhanger, hoogwerkers op chassis, spinhoogwerkers met stempels 
 

Werken met een mobiele verticale hoogwerker cat. 3A 

Schaarlift-, hydraulisch verticaal werkende hoogwerkers zijn zelfrijdende schaarliften en zelfrijdende 
eenpersoons  verticaalliften 
 

Werken met een mobiele boom hoogwerker cat. 3B 

Zelfrijdende hoogwerkers zijn: zelfrijdende telescoop- en  kniktelescoophoogwerkers 
 

Zelfrijdende hoogwerkers 

Wij hebben in het schema gezien dat we deze categorie kan onderverdelen in: 
 

• Telescoop 

• Knikarm (up & over) 

• Schaar (platform hoogwerker) 
 
Telescopen hoogwerker 
Voordelen: Heeft een grote reikwijdte en kan grote hoogtes bereiken 
Nadelen: We kunnen de werkplek alleen in een rechte lijn benaderen; 

Kleine werkbak om maximaal twee personen; 
Weinig capaciteit tijd, ongeveer 200 kg. 

 
Knikarm hoogwerker 
Opmerking: De knikarm hoogwerker kan ook in  
                          combinatie voorkomen met een telescoop. 
 
Voordelen: Kan over obstakels reiken. 
Nadelen: Hebben over het algemeen een kleinere  
                          reikwijdte. 
 
Opbouw van een telescoop en knikarm hoogwerker: 
De opbouw van een telescoop en knikarm hoogwerker zijn 
nagenoeg gelijk. 
 
De zelfrijdende telescoop- en knikarm hoogwerker bestaan 
uit een onderwagen (chassis) en een zogenaamde 

bovenwagen. Hieronder zullen we de opbouw van beide onderdelen bekijken. 
 
De onderwagen: 
De onderwagen bestaat uit een stalen constructie al of niet verzwaard 
met een contragewicht of uitgevoerd met stabilisatoren om de 
stabiliteit van de hoogwerker te waarborgen. 
 
De assen en aandrijvingen als ook de draaikrans zijn aan de 
onderwagen bevestigd. Hierdoor kan de hoogwerker om z`n as draaien 
 
Er zijn uitvoering een waar alleen met de vooras gestuurd kan worden, 
maar er zijn ook uitvoeringen waar met zowel vooras als ook met de 
achteras gestuurd kan worden. 
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Vaak worden de motoren van de wielen hydraulisch aangedreven, maar ook elektrisch ziet men deze steeds 
vaker. De aandrijving van de wielen is afhankelijk van het type. Soms op twee wielen en vaker bij de 
zwaardere hoogwerker is de aandrijving op vier wielen. 
 
Op de onderwagen is de zogenaamde bovenwagen geplaatst. Deze kan op een draaikrans 360 graden roteren. 
Er zijn ook uitvoering en waarin het roteren beperkt is. 
 
De bovenwagen 
Deze is als volgt opgebouwd: 

• Het contragewicht 

• De telescoop of knikarm 
 
De arm is opgebouwd uit hun hoofdarm (Giek) en telescopische delen, die uit de hoofdarm schuiven. Op deze 
manier van werken wordt het platform op hoogte gebracht. De hoofdarm wordt bewogen met de hulp van 
een hefcilinder. Dit geschiedt dan ook geheel hydraulisch en dient regelmatig gecontroleerd te worden 
 
Het werkplatform kan ook bewogen worden. De constructie is zo dat het platform altijd horizontaal zal blijven. 
Er zijn hoogwerkers met een draaibaar werkplatform. Hydraulisch of manueel. 
 
Er zijn verschillende hoogwerkers die zijn uitgerust met een jib-arm. Deze jib verschaft extra werk bereik en 
kan ten opzichte van de hoofdarm knikken. Het is dus een soort extra knikmast op de hoogwerker om net dat 

ene beetje extra hoogte te geven. 
 
Schaarhoogwerker  
Voordelen: Werkplatform is groter: 
  Hogere capaciteit op het platform: 
  Het platform kan uitschuifbaar zijn of in zijn geheel  

uitschuiven. 
Nadelen: Kan alleen maar recht omhoog: Heeft geen of  

beperkte reikwijdte. 
 
Opbouw van een schaarhoogwerker 
Bij de schaarhoogwerker zit het werkplatform vast aan de 
schaarconstructie,  en gaat rechtstandig omhoog.  
De schaarconstructie is gemonteerd op de onderwagen/chassis. 
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Soorten schaarhoogwerkers 
Er bestaan twee soorten schaarhoogwerkers. 
Het verschil zit in de constructie. 
 
Het X-type 
Het schaarmechanisme van deze machine schuift als patroon van 
X-tekens uit. 
 
Het Z-type 
Het platform wordt door een arm in een Z-vorm naar boven 
gebracht. Over het algemeen reiken deze hoogwerkers niet hoger 
dan 10/11 meter. Dit in verband met de lengte van de arm. Deze 
heeft dan ook stempels om de stabiliteit te borgen. 
 
 
Niet zelfrijdende hoogwerkers 
Het hoofdkenmerk van de niet zelfrijdende hoogwerkers is dat 
deze niet vanuit het werkplatform zijn de verrijden. 
Wij hebben in het schema gezien dat we deze categorie kunnen 
onderverdelen in: 
 

• Aanhangwagen hoogwerkers 

• Eenmanshoogwerkers /mastboomhoogwerkers 

• Vrachtauto-/bestelauto hoogwerkers 
 
 
Aanhangwagen hoogwerkers 
Voordelen: Kan eenvoudig zelf vervoerd worden: 

Licht in vergelijking tot een zelfrijdende hoogwerker 
 
Nadelen: Niet zelfrijdend uit de werkbak op hoogte: 

Klein werk platform: 
Geringe capaciteit: 
Groot stempel oppervlakte 

 

Controleer bij aanhangwagen hoogwerkers of de hoogwerker op de juiste wijze aan het trekkende voertuig 
is gekoppeld. Let ook op het rijbewijs van bestuurder en op het maximale trekgewicht van het trekkende 

voertuig. 

 
Bevoegd om te rijden met een aanhanger 
In de praktijk blijkt nogal eens dat de bestuurder van combinatie personenauto met aanhanger niet over de 
juiste rijbewijs beschikt om dit te verduidelijken volgt een onderstaand schema komt 
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Rijbewijs B 
het totale gewicht van de aanhanger mag niet meer bedragen dan eigen gewicht van het trekkende voertuig, 
het gewicht van de totale combinatie mag niet meer bedragen dan 3500 kilo 
 
Rijbewijs BE 
Het gewicht van de aanhanger is slechts gebonden aan de technische mogelijkheden van het trekkend 
voertuig, dit is terug te vinden in het kenteken en/of registratiebewijs. 

 
Eenmanshoogwerkers/mastboomhoogwerkers 
Kenmerken:  
Dit zijn hoogwerkers waarmee een persoon 
rechtstandig omhoog kan worden gebracht.  
Het werk platform wordt door een telescopische 
cilinder omhoog gebracht. 
 
Voordelen: Snel inzetbaar; 

    Licht en compact. 
 
Nadelen: Slechts kleine werkbak voor een  

   Persoon; 
   Uitgerust met stempels; 
   Veelal alleen voor binnen gebruik. 

 
We kunnen eenmanshoogwerkers ook als zelfrijdende 
hoogwerker aantreffen. We noemen deze dan 
mastboomhoogwerker. 
 
Kenmerk van de mastboomhoogwerker is dat deze zeer 
compact is en rechtstandig omhoog gaat maar uitgerust 
is met een JIB. Met deze JIB hebben we dus een 
mogelijkheid tot zijdelings bereik. 
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Vrachtauto-/bestelautohoogwerkers 
 
Voordelen: Makkelijk vervoerbaar over grote  

Afstanden; 
Aandrijving wordt verkregen door de 
motor van de wagen; 
Relatief grote hoogtes te bereiken. 

 
Nadelen: Alleen toegestaan om mee te werken  

met speciaal diploma! 
 
Banden & Rupsbanden 
De zelfrijdende hoogwerkers zijn gemonteerd op een 
onderwagen/chassis met vier wielen of rupsen banden. 
Hiermee kunnen zij zich gemakkelijk over het terrein 
verplaatsen. 
 
Hoogwerker op wielen: 
We maken onderscheid tussen de volgende banden: 
 

• Massieve banden 

• Semi Luchtbanden (volrubber) 

• Luchtbanden (zeldzaam) 

• Foam filled banden. (schuim gevuld), te herkennen aan vulspijker/bout. Deze bout fungeert als stop bij 
het inspuiten van de foam in de banden. Het is niet toegestaan deze te verwijderen i.v.m. instabiliteit 
van het arbeidsmiddel. 

 
Deze banden kunnen ook uitgevoerd zijn als non-marking banden en hebben dan als voordeel dat ze geen 
sporen achtergelaten. 
 
Hoogwerker op rupsbanden 
We kunnen onderscheid maken tussen de volgende 
rupsbanden: 
 

• Stalen rupsen: 

• Kunststof rupsen – deze zijn in de regel non-
marking: 

• Zwarte rubber rupsen. 
 
Wanneer gebruiken we rupsbanden? 
 

• In zwaar en/of ruw terrein: 

• Als de draagkracht van de ondergrond gering is 
 
Remmen 
De remfunctie van een hoogwerker wordt niet geactiveerd door rempedaal in te trappen. Bij het uitschakelen 
van de rij functie treedt automatisch de rem direct en vol inwerking, daarom staat een hoogwerker altijd een 
geremde positie. 
 
Let op! Bij het op lieren of bij volledige uitschakeling van de energiebron dient de remfunctie uitgeschakeld 
worden 
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Bediening  
Om de veilige bediening te waarborgen bevindt zich op elke hoogwerker zowel een boven als er beneden 
bediening. De functie van de beneden bediening is afwijkend van de boven bediening. De beneden bediening 
mag uitsluitend worden gebruikt voor dagelijkse functie testen, voor aanvang van het werk en in noodgevallen 
als de boven bediening het laat afweten. Let op! De beneden bediening is niet proportioneel uitgevoerd. 
 
Met de (veelal proportionele) boven bediening zijn alle functies te bedienen. 
 
Noodstop 
Ook op de boven en de beneden bediening bevindt zich een paddestoelvormige rode knop die in geval van 
nood de hoogwerker volledig uitschakelt, de noodstop. Deze mag nooit gebruikt worden om een hoogwerker 
uit te zetten op een reguliere manier. 
 
Op de onderwagen bevindt en beveiliging die de hoogwerker beschermt tegen de grote scheefstand. Deze 
belvormige beveiliging zou signaal afgeven als de maximale scheefstand is bereikt. De maximaal toegestane 
scheefstand dient vermeld te worden op de typeplaat. Er zijn hoogwerkers waar helemaal geen scheefstand is 
toegestaan. Er zal dan nul graden als maximale scheefstand vermeld staan. 
 
Nooddaalvoorziening 
Indien de volledige energievoorziening is uitgevallen zorgt de nooddaalvoorziening ervoor dat de hoogwerker 
altijd in de transport positie gebracht kan worden. Veelal is dit een nood pomp-unit (APU = Auxiliary Power 
Unit) aangesloten op een kleine accu. Bij sommige hoogwerkers moeten de noodpomp handmatig bediend 
worden. Zorg er zelf voor dat je op de hoogte bent van de werking ervan. 
 
Werking 
De meeste hoogwerkers worden in beweging gebracht door het verplaatsen van hydraulische olie. Een 
elektro- of verbrandingsmotor voert de hydraulische pomp aan. Deze pomp verplaatst de olie van de tank 
naar het hydraulische blok. Binnen in het hydraulische blok wordt door middel van hydraulische kleppen de 
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olie door gestuurd naar de gewenste functie. Deze kleppen worden weer aangestuurd door de 
bedieningshendels. Hieronder volgt een eenvoudige weergave van dit principe. 

 
Aandrijving 
De pompunit kan op een aantal manieren worden aangedreven: 
 

• Elektrische aandrijving via een netspanning 220V  of 380V: 

• Elektrische aandrijving via verbrandingsmotor (benzine, diesel, LPG): 

• Lucht aandrijving >> gebruikt bij explosieve werkomgeving. 

 

Omdat het Arbo-beleid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als werknemer 

worden genoemd: ook een aantal algemene verplichtingen van de werknemers noemen; 

• machines en werktuigen moeten op de juiste wijze gebruikt worden; 

• de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt; 

• de beveiligingen van machines e.d. intact laten; 

• meewerken aan voorlichtings- en/of opleiding bijeenkomsten; 

• opgemerkte gevaren direct melden aan de leiding. 

 

Een werknemer mag het werk 

onderbreken als, naar zijn of haar 

redelijk oordeel, onmiddellijk gevaar 

voor personen dreigt. Bij verschil van 

mening met de werkgever over deze 

werkonderbreking beslist de 

Arbeidsinspectie.  
 
 
Algemene eisen 
Binnen de EU is het verplicht dat 
producten die verkocht of 
geproduceerd worden moeten 
voldoen aan minimum eisen. Dit zijn 
eisen die vooral betrekking hebben op 

de veiligheid en de kwaliteit van het product Dus ook de fabrikant  en leveranciers van de hoogwerker wordt 
geconfronteerd met uiteenlopende voorschriften waaraan het transportwerktuig moet voldoen.  De 
belangrijkste eisen zijn voorschreven in het Arbo-besluit arbeidsmiddelen. 
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CE kenmerk 
De CE-markering is geen keurmerk. De procedures voor het aanbrengen van de CE-
markering zijn gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG. De aanleiding tot dit besluit 
vormt "Europa 1992" waarbij het vrij verkeer van personen en goederen wordt 
nagestreefd. De verschillende nationale eisen die tot dat moment van kracht waren.   
Het doel van de CE-markering is dus tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de 
lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd. 
 

Keuring 
Artikel 7, lid 4a vermeldt dat "een arbeidsmiddel dat onderhevig is 
aan invloeden die leiden tot verslechteringen, welke aanleiding 
kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, zo 
dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, 
wordt gekeurd". Het periodiek keuren is dus op grond van de 
Arbo-regelgeving verplicht. 

 
 

Arbo wetgeving 
Artikel 7.4a vermeldt dat "een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen, 
welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, zo dikwijls als dit - ter waarborging 
van de goede staat - noodzakelijk is moet worden gekeurd". Om de frequentie te bepalen kunt u een risico-
inventarisatie en -evaluatie laten uitvoeren. Als ondergrens kan eenmaal per jaar worden aangehouden. 
 
De schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen moeten op de arbeidsplaats aanwezig zijn en 
desgevraagd getoond kunnen worden aan een ambtenaar van de Arbeidsinspectie (inspectie SZW). 
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Hoofdstuk 3. Begrippen 
 
Inleiding 
Ook een hoogwerker zijn een aantal gegevens opgenomen die voor de gebruiker belangrijk zijn. Als we de 
betekenis niet kennen, kunnen wij niet veilig werken. Het is daarom erg verstandig om deze betekenissen te 
leren kennen. In dit hoofdstuk worden een aantal betekenissen weergegeven om zodoende meer kennis en 
inzicht te krijgen in het veilig werken. 
 

 
 CE-Markering 
Op elke hoogwerker die is geproduceerd na 1997 moet een CE-markering aangebracht 
zijn. Deze geeft aan dat de machine voldoet aan de minimale Europese veiligheid 
voorschriften. 
 

Wanneer er een CE-markering ontbreekt op een hoogwerker, dan mag deze niet door een leverancier 
geleverd worden en er mag niet mee gewerkt worden. 
 
Op oudere hoogwerkers kan (en mag) dus de CE-markering ontbreken. Het bouwjaar staat op de typeplaat. 
Dit is een verplicht gegeven. 
 
Gebruikershandleiding  
In de Nederlandstalige gebruikershandleiding kunnen veel 
dingen opgenomen zijn. Wat er onder andere in vermeld moet 
staan wordt hier onder samengevat: 
 

• Soort hoogwerker en waarvoor deze is bedoeld: 

• De bedieningsorganen, de locatie en de functies: 

• Hoe de hoogwerker moeten worden bediend: 

• Onderhoudsaanwijzingen: 

• Wat te doen bij storingen. 
 
Het geheel moet gesteld zijn in de taal van de gebruiker. In dit 
geval, Nederlands. 
 

Hoogwerkersboek 
Naast een handleiding hoort bij een hoogwerker een 
hoogwerkerboek. Dit is een soort logboek waarin de 
volgende gegevens zouden kunnen worden bijgehouden: 
 

• De keuringen: 

• Ingrijpende veranderingen (modificaties): 

• Reparaties: 

• Gebreken: 

• Bijzonderheden.  
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Keuringsrapport  
De hoogwerker wordt minimaal jaarlijks gekeurd. Zodra er een ingrijpende 
reparatie of verandering heeft plaatsgevonden aan de hoogwerker, dient deze 
opnieuw gekeurd te worden. Deze keuring dient uitgevoerd te worden door een 
deskundige keurmeester. 
 
 
De afbeeldingen, pictogrammen en waarschuwingsstickers op een hoogwerker 
Op iedere hoogwerker zijn afbeeldingen of pictogrammen opgenomen, deze 
kunnen het gevaar aangeven maar zijn ook bedoeld om aan te geven hoe we 
deze machine moeten gebruiken. 
 
De Typeplaat 
Op iedere hoogwerker moeten goed en leesbare typeplaat zijn gemonteerd. Op deze platen staan de 
basisgegevens, te weten: 
 

• model,  

• bouwjaar, 

• maximale last, 

• gewicht, 

• windsnelheid, 

• maximale scheefstand,  

• maximale vloerhoogte. 
 
In de catalogus van de leveranciers en verhuurders zijn werkbereik-
diagrammen weergegeven, hierin vinden we de belangrijke gegevens 
om het type hoogwerker te kunnen bepalen dat nodig is voor een 
bepaald soort werk. In dit voorbeeld zien we dat het platform tot 13,5 
meter geheven kan worden en dat we tot maximaal 15,50 meter 
hoogte kunnen werken. Maar dan moeten hoogwerker wel onder de 
werkplek worden opgesteld. Ook is hier te zien dat de maximale 
zijdelings bereik 7,24 meter is op een hoogte van 7,20 meter. 
 
Begrippen 
Als we met een hoogwerker gaan werken moeten we de volgende 
begrippen begrijpen: 
 

• Maximale belasting van het werkplatform (Suspend Weight 
Load) 
Dit gewicht mag niet overschreden worden omdat anders de 
stabiliteit in gevaar komt. Dit staat veelal in kg aangegeven. 

 

• Maximale horizontale reikwijdte 
De afstand tussen het midden van de draaikrans en het werk 
platform 

 

• Vloer hoogte 
De afstand van de begane grond tot aan het werk platform 

 

• Werk hoogte 
Vloerhoogte + 1.80  meter 

 
 

http://www.google.nl/imgres?q=Keuringsrapport+bmwt&um=1&hl=nl&sa=N&rls=com.microsoft:nl:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_nl&biw=1280&bih=837&tbm=isch&tbnid=mRmjRA30PnUI3M:&imgrefurl=http://www.stickercompany.nl/assortiment/keuringstickers/&docid=DFK8txLMCLirkM&w=151&h=151&ei=Lx9BTvSLAZCg-AbOkLyrCQ&zoom=1
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• Heffen 
Het verticaal omhoog brengen van het platform 

 

• Telescoperen 
In of uitschuiven van de hoofdarm (giek) 

 

• Roteren 
Het maximale draaibereik van de bovenwagen, continu 360 graden of beperkt tot 360 graden of 
minder 

 

• Roteren 
Het maximale draaibereik van het platform, veelal 180 graden of minder 

 

• Tailswing 
de maximale uitzwaaimaat contragewicht bovenbouw, gemeten buitenzijde wielen 

 

• Gradebillity 
Het maximale vermogen om een helling op te rijden: dit wordt aangegeven in graden of procenten. 

 

• Oscillating axel 
(dubbel) scharnierende aandrijf-as 

 

• Ground clearance 
Kleinste maat begane grond tot onderkant chassis 

 
Vluchtdiagram  
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Hoofdstuk 4  Het gebruik van de hoogwerker 
 

Inleiding 
De gebruiker van de hoogwerker moet zich bewust zijn van de gevaren voor zichzelf en voor zijn omgeving. 
Vaak zijn omstanders totaal niet vertrouwd met de werking van een hoogwerker en kennen zij de risico’s niet 
of nauwelijks. 
 
Denken we terug aan de gestelde eisen in de Arbo wetgeving: dan wij zijn zelf –mede- verantwoordelijk voor 
onze veiligheid en die van derden. 
 
De gebruiker moet bevoegd zijn 
Wanneer is de gebruiker van hoogwerker bevoegd? 
 

• Hij moet deskundig zijn. (Met andere woorden: duidelijke gerichte instructie hebben gehad): 

• De bedrijfsleiding moet hem aangewezen hebben en toestemming hebben gegeven: 

• Minimale leeftijd van tenminste 18 jaar hebben 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Het dragen van een veiligheidsharnas bij het gebruik van hoogwerkers is niet verplicht vanuit de wet en 
regelgeving. Maar is in de petrochemie wel verplicht, of wanneer opdrachtgevers dit verplichten. De 
veiligheidslijn moet op een door de fabrikant aangegeven verankerpunt aan de werkbak worden vastgemaakt, 
veelal is de sterkte van de leuning (hekwerk) niet toereikend. 
 
Let op kleding 
Los hangende kleding kan vastraken achter hendels of draaiende delen van de machine. Zorg altijd voor goed 
sluitende kleding. 
 
De overige PBM`s dienen overeenkomstig de (plaatselijke) bepalingen gehanteerd te worden, bijvoorbeeld: 
veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen. 
 
Veilig gebruik van de hoogwerker 
Bekijk voor het eerst een nieuwe of andere soort hoogwerker grondig na en lees altijd eerst de 
gebruikershandleiding door om vertrouwd te raken met de machine. Zonder enig inzicht gebruik te maken van 
een nog onbekende hoogwerker kan nadelige gevolgen met zich meebrengen. Immers is de gebruiker 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de machine. 
 
Gebruikershandleiding 
In de gebruikershandleiding wordt aangegeven hoe men een specifieke hoogwerker moet gebruiken, 
inspecteren en onderhouden. Ook worden de noodprocedures in de gebruikershandleiding nauwkeurig 
uitgelegd. 
 
Stickers op de machine 
Ook wordt de gebruiker door middel van informatie en gevaren stickers, welke in de  Nederlandse taal 
moeten zijn, duidelijk gemaakt waar hij zich aan dient te houden. De gebruiker dient voordat hij de 
hoogwerker gaat gebruiken aandachtig de stickers op de hoogwerker te lezen en te begrijpen.  
Het ligt voor de hand dat de gebruiker deze informatie ook moet opvolgen. 
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Stabiliteit 
Een goede stabiliteit is voor een hoogwerker is erg belangrijk en voorkomt hiermee onveilige situatie en 
ongevallen. 
 
Invloed op de stabiliteit 
De gebruiker van de hoogwerker kan de stabiliteit beïnvloeden. 
We moeten denken aan de volgende punten: 
 

• Overbelasting van het werk platform:  

• De draagkracht van de ondergrond: 

• Het juiste gebruik van stempels en stabilisatoren: 

• De werk hoogte/zijdelings bereik: 

• De bewegingen: 

• De weersomstandigheden: 

• Deskundigheid van de gebruiker 
 
Belasting van het werkplatform 
Op de hoogwerker moet duidelijk aangegeven zijn hoeveel personen zijn toegestaan op het werk platform en 
wat de maximale belasting zijn mag.  
 
Indien aangegeven staat Max. belasting 225 kilo ( I I + 65 kilo) geeft aan dat: 
 
Er niet meer dan twee personen zich op het platform 
mogen bevinden 
Gaat men ervan uit dat een personen niet meer dan 80 
kilo weegt, boven het gewicht van die twee personen 
(160 kilo) mag dan nog 65 kilo aan materialen 
meegenomen worden. 
 
Stelt dat de twee personen beide 100 kilo zouden 
wegen, dan mag er maar 25 kg materialen worden 
meegenomen, anders wordt de maximale belasting van 
225 kilo overschreden. De Europese regelgeving heeft 
de hoogwerker fabrikanten verplicht de machines welke op de markt komen in dit jaar 2004 te voorzien van 
overlast beveiliging. 
 

DE MACHINE MAG NOOIT OVERBELAST WORDEN 

 
Bij een schaarhoogwerker moeten we alert zijn als deze is voorzien van uitschuifbordes. De werkbelasting van 
dit bordes is aanzienlijk minder dan dat van het hoofd platform. Dit wordt altijd door middel van stickers 
duidelijk vermeld. Het max. gewicht is doorgaans 110 kg op het uitschuifbordes. 
 
Wordt de hoogwerker gebruikt bij demontage werkzaamheden dan moeten we voorzichtig te werk gaan, we 
zijn beperkt in het mee retour nemen van materialen. 
 
Aandacht moeten we ook hebben voor de zaken die we mee naar boven nemen. Zorg ervoor dat ook 
gereedschap vastgebonden is aan het platform, immers het mag nooit naar beneden kunnen vallen. Verdeel 
de last gelijkmatig over het platform. Want de gebruiker is verantwoordelijk voor alle gevolgen.  
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Ondergrond 
Aan de ondergrond zijn twee belangrijke eisen te stellen: 
 

• Moet voldoende vlak zijn: 

• Moet voldoende draagkracht beschikken. 
 
Plaatsen we een hoogwerker op een slechte ondergrond, 
dan kan de hoogwerker tijdens het werken verzakken en 
uiteindelijk omvallen.  
 
Bij twijfel aan de draagkracht van de grond moeten rijplaten 
worden gebruikt. 
 
De hoogwerker moet horizontaal staan. De fabrikant zal dit 
in gebruikershandleiding en op een typeplaat vermelden. 
Word de scheefstand overschreden, dan klinkt er een waarschuwingsgeluid. Er zal dan een andere opstelling 
gekozen moeten worden, immers de gebruiker zou zo min mogelijk risico’s moeten nemen. 
 
Het juiste gebruik van stempels en stabilisatoren 
Het juiste gebruik van de nivellerende stempels en stabilisatoren is van groot belang voor stabiliteit van de 
hoogwerker. Indien de hoogwerker is uitgevoerd met stempels is het essentieel dat men zich strikt houdt aan 
de instructies van de fabrikant (zie gebruikershandleiding). 
 
Bij het gebruik van stempels dient men ervoor te zorgen dat de hoogwerker waterpas staat. 
 
Werkhoogte / zijdelings bereiken 
Als het werkplatform volledig horizontaal uitgeschoven is of volledig omhoog is gebracht, dan is er minder 
kracht nodig om de hoogwerker uit zijn evenwicht te brengen, de hefboomwerking is dan het grootst. Ook van 
belang is de maximale toelaatbare horizontale kracht 400N (40 kilo) die mag worden uitgeoefend door de 
gebruikers. Bijvoorbeeld met werkzaamheden is dit punt van extra aandacht. 
 

  

http://i579.photobucket.com/albums/ss239/JaapBenz/Maarssen/hoogwerker06.jpg
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Bewegingen 
Bij alle bewegingen met de hoogwerker, is er sprake van grote krachten, welke de stabiliteit beïnvloeden. Het 
is dus van belang dat deze bewegingen beheerst worden uitgevoerd. 
 
Weersomstandigheden 
De wind is een van de grootste vijanden bij het werken op hoogte. De wind heeft veel invloed op de stabiliteit 
van de machine. 
 
Op de machine is duidelijk vermeld tot welke windkracht mag worden gewerkt. Geraadpleegd hiervoor altijd 
de onvolledige situaties het gebruikershandleiding. 
 
De meeste hoogwerkers mogen bij een hoger geheven last slechts worden gebruikt tot een windsnelheid van 
12,5 meter per seconde (windkracht 6). 
 

windkracht beschrijving Windsnelheid m/sec 

0 Wind stil 0 

1 
2 

Zwakke wind 0,3-1,5 
1,6-3,3 

3 
4 

matige wind 3,4-5,4 
5,5-7,9 

5 Vrij krachtige wind 8,0-10,7 

6 Krachtige wind 10,8-13,8 

7 Harde wind 13,9-17,1 

8 Stormachtige wind 17,2-20,7 

9 Storm 20,8-24,4 

10 Zware storm 24,5-28,4 

11 Zeer zware storm 28,5-32,6 

 
Het voorgaande tabel kan een aardig hulpmiddel zijn. Gaan we de gehele dag op hoogte te werken, dan is het 
ook verstandig om regelmatig naar de weersverwachtingen te luisteren. Extra aandacht vraagt het werken 
tussen hoge gebouwen, daar kan door “tocht” vaak een extra harde wind staan. Zg. circulatie wind. 
 
Een windmeter kan de windsnelheid nauwkeurig bepalen. 
 
Windkracht 
De windkracht is de kracht die de wind uitoefent uitgedrukt in eenheden volgens de schaal van Beaufort, een 
schaal van 0 tot 12. De Ierse admiraal Sir Francis Beaufort baseerde de windkracht op de hoeveelheid zeil die 
een groot schip kon voeren bij een zwakke bries, storm of orkaan. De winddruk werd uitgedrukt in kilogram 
per vierkante meter. De schaal geldt dus voor de druk van de wind. Beaufort was de eerste die orde in de 
chaos bracht: tot rond 1840 hanteerden zeelieden hun eigen aanduidingen voor de windkracht, die van vader 
op zoon werden overgeleverd.  

Zwakke wind 
Windkracht 1 of 2 op de schaal van Beaufort. Rookpluimen zijn dan goed te gebruiken om de richting van de 
wind uit af te leiden en bij windkracht 2 voel je de wind in je gezicht. Een zwakke wind heeft op planten weinig 
effect, hoogstens gaan bij windkracht 2 bladeren wat ritselen. Verder zijn er bij windkracht 1 veel zwevende 
vogels, vliegende bladluizen en spinnen aan draden en worden bij windkracht 2 alle vogels en diersoorten 
actief. Op het water ontstaan kleine korte golfjes. In De Bilt waait de wind jaarlijks gemiddeld meer dan 95% 
van het totale aantal uren met windkracht 1 of meer, in Den Helder 99% van de tijd.  
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Matige wind 
Windkracht 3 of 4 op de schaal van Beaufort. Bij windkracht 3 waait stof of en bij windkracht 4 raakt 
bijvoorbeeld ook je haar in de war. Bij windkracht 3 bewegen bladeren en twijgen, bij windkracht 4 bewegen 
kleine takken. Spinnen, luizen en sprinkhanen verplaatsen zich niet bij windkracht 3, terwijl windkracht 4 
ideaal is voor trekvogels. Kevers blijven dan aan de grond en muggen steken niet meer. Op zee veroorzaakt 
een matige wind kleine golven, bij windkracht 4 met brekende toppen en witte schuimkopjes. Een matige 
wind van windkracht 3 of meer wordt in De Bilt jaarlijks gemiddeld gedurende 44,79% van het totale aantal 
uren gemeten, in Den Helder is dat 77,61%.  

Vrij krachtige wind 
Windkracht 5 op de schaal van Beaufort. In een vrij krachtige wind waait stof gemakkelijk op zodat het 
hinderlijk kan zijn voor de ogen. Ook vuilcontainers blijven niet overeind. Zowel kleine takken met bladeren als 
hele bomen bewegen bij windkracht 5. De vogeltrek stopt en alle vliegen blijven aan de grond. Op het water 
ontstaan matige golven met opwaaiend schuim en overal witte schuimkoppen. Een wind met een kracht van 5 
Beaufort of meer wordt in De Bilt jaarlijks gemiddeld (over 1971-2000) gedurende 2,79% van het totale aantal 
uren gemeten, in Den Helder is dat gemiddeld 24,50%, in Vlissingen 28,13%.  

Krachtige wind 
Windkracht 6 op de schaal van Beaufort. Het kost heel wat moeite een paraplu overeind te houden. In draden 
hoor je de wind fluiten. Grote boomtakken raken in beweging en van de kleine vogelsoorten zijn er nog maar 
weinig in de lucht. Nachtvlinders en bijen vliegen ook niet meer. Op het water ontstaan grotere golven met 
overal brekende koppen en veel opwaaiend schuim.  

Harde wind 
Windkracht 7 op de schaal van Beaufort. In een harde wind is het lastig om tegen de wind in te lopen of 
fietsen. Hele bomen raken in beweging. Kleine vogels zoeken een schuilplek en vlinders en horzels vliegen niet 
meer. Een harde wind veroorzaakt op het water hogere golven met overal brekende koppen en 
schuimstrepen. Windkracht 7 of meer wordt in De Bilt jaarlijks gemiddeld slechts in 0,03% van het totale 
aantal uren gemeten, in Den Helder is dat 2,18%, in Vlissingen 3,48%.  

Stormachtige wind 
Windkracht 8 op de schaal van Beaufort. In vlagen kan de wind snelheden bereiken van rond 100 km/uur. 
Lopen is dan lastig, vooral als de wind van opzij waait. Twijgen breken af en er zijn nog maar weinig vogels in 
de lucht. Alleen libellen vliegen nog altijd. Op het water leidt een stormachtige wind tot matig hoge golven 
met een flinke kamlengte. Golftoppen waaien af en vormen goed ontwikkelde schuimkoppen.  

Storm 
Vanaf windkracht 9 wordt de term storm gebruikt. Bij storm of windkracht 9 op de schaal van Beaufort ligt het 
10 minuut gemiddelde van de windsnelheid tussen 75 en 88 km/uur (20,8 - 24,4 meter per seconde). Een 
storm gaat meestal vergezeld van zware tot zeer zware windstoten van meer dan 100 km/uur. Een storm leidt 
tot schade aan dakpannen en schoorsteenkappen en veroorzaakt lichte schade in de bossen. 
 
Toename van de wind 
De wind neemt toe naarmate we hoger gaan werken. 
Er zijn metingen verrichten waarbij de wind op 20 meter hoogte 50 procent is toegenomen ten opzichte van 
de windkracht op de begane grond. 
 
Weersomstandigheden 
Behalve de wind, zijn ook andere weersomstandigheden zoals zware regen, hagel, sneeuw of mist, die een 
gevaar vormen tijdens het werken met de hoogwerker. Het is daarom verstandig het werk te staken. 
 
Onweer 
Bij onweer is er maar één oplossing: de werkzaamheden direct staken. 
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Let op temperatuur 
Bij een hoogwerker moeten we veel al in de buitenlucht werken. We moeten ons daarom kleden op de 
weersomstandigheden. Denk maar eens aan: 

• De gevoelstemperatuur: 

• Boven is het kouder dan beneden: 

• Zonlicht. 
 
Contact met helpers 
Het kan noodzakelijk zijn, om welke reden dan ook, om hulp van derden in te roepen. Deze derde is dan in 
staat om ons aanwijzingen te geven. We dienen dan van tevoren telkens af te spreken over de gang van zaken, 
bij een hoogte van meer dan 25 meter dient het gebruik gemaakt te worden van een portofoon.  
 
Geeft een waarschuwing 
Wordt met meerdere personen op het platform gewerkt, dan zal degene die de hoogwerker bedient de 
anderen waarschuwen dat de hoogwerker in beweging komt. Hiermee wordt voorkomen dat er onverwachte 
bewegingen worden gerealiseerd. 
 
Rijden 
Bij het rijden met een hoogwerker over grote afstanden kan het onveilig zijn wanneer we geen rekening 
houden met een aantal zaken, houd daarom rekening met de volgende punten; 
 

• Breng het platform terug naar de transporttoestand: 

• Verken de route: 

• Controleer de hoogwerker op uitstekende voorwerpen: 

• Rijsnelheid aanpassen: 

• Gedoseerd rijden en tijdig anticiperen op de veranderende omstandigheden. 
 
Heffen en roteren 
Gaan we heffen of dalen dan moeten we altijd letten op obstakels boven en onder de mast en natuurlijk 
onder het werk platform.  Gaan we met de machine roteren, dan moet vooral op de obstakels rondom de 
machine worden gelet. Het uitzwaaien van het contragewicht kan voor schade zorgen, let daarbij zwaaicirkel. 
 
De bovenbouw van de telescoop hoogwerker kan over 360 graden draaien. Het is dan niet altijd duidelijk wat 
er zich voor of achter, links of rechts bevindt. 
 
Op de onderwagen staat (met grote letters of tekens) aangegeven wat voor- en achterzijde is, daarbij is een 
vuistregel dat bij twee wielen aangedreven machines besturen de rijrichting aangeven. 
 

Het is verboden.. 
 
…de hoogwerker te gebruiken als lift 
Het is niet toegestaan de hoogwerker als lift te gebruiken, even iemand op een dak 
af te zetten is dus verboden. We mogen het platform op hoogte niet verlaten! 
De hoogwerker is een hoogwerker en is in essentie alleen geschikt voor het op 
hoogte brengen van personen en gereedschappen. Let op de maximale capaciteit 
van het platform. 
 
…het platform te verhogen 
Het is niet toegestaan om de werkhoogte te verhogen binnen het werk platform 
door middel van; opstapjes, ladders of andere verhogingen. Dit betekent ook, dat we niet op een hekwerk van 
de hoogwerker mogen klimmen om onze werkzaamheden uit te voeren. We mogen uitsluitend werken vanaf 
het werkplatform. 
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…bediening door meerdere personen 
En hoogwerker wordt alleen vanuit het werk platform dient. Er is maar 1 bedieningsman. Met andere 
woorden, gaan we met twee personen omhoog, dan zal er maar één persoon de bediening verzorgen. 
 
We mogen de hoogwerker alleen vanaf de beneden bediening bedienen in geval van: 
 

• De controle/inspectie aan het begin van de dag: 

• Noodgevallen. 
 
Afstand tot elektriciteitsleidingen 
Het kan voorkomen dat de werkzaamheden in de buurt van onder stroom 
staande elektriciteitsleiding moeten uitvoeren. We moeten dan een veilige 
afstand in acht nemen. 
 
Wat zijn de gevarenzone? 

Spanning Minimum afstand 

Tot 300 V Vermijdt rechtstreeks contact 

300 V tot 50 kV 3 meter 

50 kV tot 200 kV 5 meter 

200 kV tot 500 kV 8 meter 

500 kV tot 1000 kV 15 meter 

 
Als we binnen deze gevarenzone moeten werken, dan is toestemming nodig van de eigenaar of beheerder van 
de leidingen. De spanning moet dan worden uitgeschakeld om zodoende een veilige werkomgeving te 
creëren. 
 
Volg de veiligheids- en verkeersvoorschriften 
We moeten natuurlijk altijd de veiligheidsvoorschriften naleven. Deze kunnen per bedrijf, een locatie 
verschillen. 
Zijn deze niet bekend, omdat we voor de eerste keer op deze locatie komen, vraag dan naar de specifieke 
voorschriften. Hiermee verzekert u zichzelf van de veiligheids- en verkeersvoorschriften. 
 
Ken de verkeersregels en pas deze ook toe wanneer deze nodig zijn. Indien we op de openbare weg 
werkzaamheden uitvoeren, dienen we ons aan de voorschriften te houden. 
 

 
 
Als de wegbeheerder aanvullende voorschriften stelt, volg deze dan op. 
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Afzettingen 
Zorgt dat omstanders niet binnen het bereik van de machine kunnen komen, dus zet de directe omgeving af.  
Dit kan met lint, borden en pionnen. Er kunnen natuurlijk altijd materialen naar beneden vallen, denk aan 
gereedschap. 

De omstanders moeten altijd dus op afstand blijven. 
 
Houdt de afzetting tijdens het werk intact, herstel de afzetting als dit nodig is. Wordt er in de nacht gewerkt 
dan is het verstandig om verlichte bakens te gebruiken. 
 
Als de verkeersborden geplaatst moeten worden, zorg dan 
ook dat deze goed zichtbaar zijn en tijdig opgemerkt kunnen 
worden. 
 
Zorgt dat de andere verkeersdeelnemers begrijpen wat we 
met deze hoogwerker willen gaan doen. 
 
Reflecterende kleding 
Het is verstandig om een schoon veiligheidsvest te dragen. 
Het verkeer kan ons dan tijdig zien. 
 
Gebruik van zwaailichten 
Met een zwaailicht kunnen we de andere verkeersdeelnemers waarschuwen en bij nacht of slecht zicht 
moeten we een gele zwaailicht gebruiken. Hiermee verhogen we de veiligheid. 
 
Parkeer de machine op een veilige plaats 
Als we klaar zijn met onze werkzaamheden dan dienen we een goede parkeerplaats voor hoogwerker te 
vinden. We moeten de volgende punten in ogenschouw nemen: 
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De hoogwerker niet parkeren: 
 

• Op een helling of op een transportroute: 

• Voor branddeuren of andere doorgangen: 

• Voor brandblusmiddelen: 

• In de buurt van hoogspanningsmasten. 
 
Zorg er tevens voor: 
 

• Dat onbevoegden de machine niet kunnen gebruiken: 

• Dat de hoogwerker weer in de 
transportstand staat. 

 
Daarbij moeten we rekening houden met: 
 

• Het afdekken van het bedieningspaneel: 

• De hoofd schakelaar in UIT-stand zetten: 

• De contactsleutel verwijderen: 

• Alle serviceluiken afsluiten: 

• Wielen in de rijrichting zetten. 
 

 
Slepen in geval van nood 
In geval de aandrijving van de hoogwerker uitvalt en het toch noodzakelijk is de hoogwerker te plaatsen, kan 
men de hoogwerker verslepen. Het is dan noodzakelijk de remmen van de hoogwerker vrij te zetten. 
 
Raadpleeg altijd gebruikershandleiding of neem contact op met de leverancier. 
 
 Transport 
Als de hoogwerker over grote afstanden moeten worden verplaatst, dan zal een dieplader of een andere soort 

vrachtauto de hoogwerker transporteren. 
 
Raadpleeg de gebruikers instructie op welke 
wijze de hoogwerker moet worden vast 
gezet. Bij hoogwerkers die uitgevoerd zijn 
met een giek dan zal deze moeten worden 
geborgd tijdens het transport d.m.v. een 
zwenkborgpen, vergeet deze niet te 
verwijderen als die met de hoogwerker gaat 
werken. 
 
 

Andere opties: 
Voor het hijsen d.m.v. een kraan op de hoogwerker bevinden zich speciale hijs ogen. 
Het transporteren d.m.v. een hoogwerker, raadpleeg hiervoor allereerst het lastdiagram van de hoogwerker. 
Laat het transporteren in dit geval over aan een deskundige. 
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GEBRUIK VAN WERKPLATFORM ALS KRAAN VERMIJDEN 
Gebruik het werkplatform niet als kraan. Dit kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. 
Deze machine is ontworpen als een werkplatform voor personeel dat op grote hoogten werkt. 
Bij het ontwerp is geen rekening gehouden met kraanwerkzaamheden.  
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Hoofdstuk 5. Onderhoud, controle & inspectie 
 
Inleiding 
Het veilig werken met een hoogwerker begint met goed onderhoud en 
frequente controles en inspecties. 
 
We moeten onderscheid maken tussen zaken welke we als gebruiker 
moeten uitvoeren en periodieke keuring die (alleen) een deskundige 
uitvoert. 
 
Onderhoud en controle door de gebruiker 
Onderhoud door de gebruiker beperkt zich meestal tot het vullen en 
laden van accu`s/tanken en het bijvullen van vloeistofniveau `s (olie, 
koelwater). 
 
De controles die door de gebruiker moeten worden uitgevoerd bestaan 
veelal uit: de algemene staat van de machine en/of de bedienings- en 
beveiligingsinrichtingen goed werken. 
 
Alleen de controles als zodanig vermeld in de gebruikershandleiding mogen/moeten door de gebruiker 
worden uitgevoerd: deze kunnen per type hoogwerker verschillen. 
 
De onderhouds- en controlepunten worden hieronder toegelicht. 
 
Als we gebreken opmerken dan moeten we deze melden. Komt onze veiligheid in gevaar, dan is er maar een 
remedie: HOOGWERKER NIET GEBRUIKEN! 
 
Dit dient kenbaar te worden gemaakt door middel van het opschrift: DEFECT, NIET GEBRUIKEN! 
 

 
 
Opstelling bij onderhoud en controle 
Als we een machine willen controleren dan moeten we de hoogwerker op de volgende manier neerzetten: 
 

• De ondergrond moet vlak zijn: 

• Het werkplatform moet in de laagste stand staan: 

• Eventuele verbrandingsmotor uitzetten. 
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Controleactiviteiten 
Controleer op: 
 

• Beschadiging en/of vervormingen: 

• De conditie van de banden: 

• Lekkages: 

• De vloeistof niveaus: 

• De bedieningsfuncties.  
 
 
Controle vloeistofniveau ‘s   
(verbrandingsmotor aangedreven hoogwerker) 
Altijd controleren bij een afgekoelde motor. 
 
 

 
Oliepeil 
Trek de oliepeilstok uit de motor en veeg deze schoon. Steek de peilstok er opnieuw in en haal hem er direct 
weer uit. Nu kan het niveau goed worden afgelezen. 
Er moet olie worden bijgevuld als niveau onder onderste merkteken staat. 
 
Bijvullen doen we via de vuldop op het kleppendeksel. Sommige machines hebben een aparte vulpijp. Let op 
dat je geen olie toevoegt aan de brandstof. 
 
Koelsysteem 
Er zijn machines met een open en een gesloten koelsysteem. De controle van de beide systemen zijn 
verschillend. Lees daarom vooraf de gebruikershandleiding aandachtig door. 
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Gesloten koelsysteem 
Bij machines met een gesloten koelsysteem, controleren we het peil van de koelvloeistof op het expansievat. 
Het niveau is goed als het tussen de merktekens staat. 
 
Open koelsysteem 
Bij machines met een open koelsysteem moet het niveau gecontroleerd worden in de radiateur. De dop van 
de radiateur moet worden losgedraaid. 
 
Deze controle moeten altijd uitvoeren bij het koude motor 
en de motor mag absoluut niet draaien. 
 
Brandstof 
We moeten voor aanvang van werkzaamheden controleren 
of voldoende brandstof in tank zit. Veelal heeft een 
hoogwerker een brandstofmeter of een peilstok. 
 
Laden van accu`s 
Het werk aan accu's is niet zonder risico. Tijdens het laden van een accu komt waterstofgas vrij. Dit zwavel 
waterstofgas (H2S, ook wel “KNALGAS” genoemd) kan een explosief mengsel vormen met lucht. 
 
Het is daarom verboden om in de buurt van accu: 
 

• Te roken: 

• Open vuur te gebruiken: 

• Reparaties uitvoeren, waarbij vonken kunnen ontstaan. 
 
In een accu zit Elektrolyt, dit is zwavelzuur vermengt met gedistilleerd water. Het zwavel zuur is een bijtende 
stof. Het kan bij aanraking onze huid aantasten, maar het kan ook metalen en andere materialen aantasten. 
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Werkwijze 
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen: (ZIE HOOFDSTUK 6) 
 

• Een zuurbril: 

• Rubberen handschoenen: 

• Een voorschoot: 

• Veiligheidsschoenen: 

• Oogspoelfles. 
Komen  we toch in aanraking met elektrolyt, dan ruim SPOELEN met schoon kraanwater, hoe langer hoe beter. 
 
Onder de lading zetten van de accu`s 
Op de accu (conditiemeter) is af te lezen of de accu`s geladen moeten 
worden. De levensduur van de accu`s wordt ondermeer bepaald door 
het aantal ladingen. Gemiddeld gaat een accu vier tot vijf jaar mee, 
bij normaal gebruik. Belangrijke regels voor het gebruik van de accu: 
 
Pas laden als de accu leeg is. (kwaliteit)  Accu`s minimaal 4 tot 8 uur 
onder de lading zetten (volledige cyclus). 
 
Moeten de accu`s geladen worden en er is geen directe plaats 
aangewezen, kies dan een goed plaats met de volgende 
eigenschappen: 
 

• Er mag geen open vuur zijn, of kunnen ontstaan (knalgas) 

• Er moet voldoende ventilatie zijn. 
 
Stappen – Laden 

Stap 1 Sluit het verlengsnoer (Min. 1,5 mm2 en max. lengte van 15 m) aan op de stekker 
van de acculader 

Stap 2 Steek de stekker van het verlengsnoer in een geaard stopcontact. 
Stap 3 De lader zal automatisch aanslaan en na zijn cyclus ook weer automatisch 

uitschakelen, vaak te zien door een controlemeter- of lampjes. 

 
Stappen – Accu onder de lading uithalen 
 

Stap 1 Haal de stekker uit het stopcontact en los van de acculader 
Stap 2 Ruim de stroomkabels op 
Stap 3 Controleer het niveau van het elektrolyt vloeistof. Het elektrolyt dient minimaal 1 cm 

boven de platen van de accu`s te staan. Als we de accu moeten bijvullen, dan doen we 
dit met gedestilleerd water. 
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Brandstof tanken 
Tanken mag alleen op plaatsen die daarvoor zijn ingericht. 
Verder mag het tanken alleen in de buitenlucht 
plaatsvinden. Er dient dus voldoende ventilatie aanwezig te 
zijn ivm brandbare dampen. 
 
In sommige gevallen, bijvoorbeeld op bouwprojecten, zijn 
deze plaatsen er niet. Tank dan zonder te morsen en met 
de juiste hulpmiddelen. 
 
 
 

Waarop te letten bij het tanken:  
 

• Motor uitschakelen: 

• Keuze juiste brandstof, dit staat vermeld op de tank: 

• Brandgevaar: niet roken of open vuur gebruiken: 

• Gemorste brandstof verwijderen. 
 
TIP!  Zorg ervoor dat de brandstoftank niet wordt leeggereden, dit voorkomt veel ongemak. 
 
Functietesten 
De functietesten van de benedenbediening dienen we vooraf aan het dagelijks gebruik te controleren. Zo 
controleren we dus; 
 
Heffunctie 
Bedien de heffuncties vanaf de benedenbediening. Controleer of ze goed werken en/of de hefinrichting geen 
onregelmatige heden vertoond. 
 
Scheefstand 
Al we gaan werken met de hoogwerker moet ook de werking van de scheefstand beveiliging worden 
gecontroleerd. Dit alarm treedt in werking bij overschrijding van de door fabrikant aangegeven scheefstand.  
De basisopstelling van de hoogwerker dient waterpas zijn  
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We kunnen de scheefstand testen door handmatig de belvormige scheefstandbeveiliging naar de kant te 
drukken. Deze zal dan worden geactiveerd. 
 
Indien deze scheefstand beveiliging niet toegankelijk is, kan men de hoogwerker zelf in de schuine positie 
manoeuvreren, bij een bepaalde hoogte zal deze in werking treden. Dit signaal kan geluid, licht of blokkering 
zijn. Raadpleeg voor een gedetailleerde beschrijving de gebruikershandleiding van de betreffende 
hoogwerker. 
 
Nooddaalprocedure 
Iedere hoogwerker heeft een nooddaalvoorziening. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een juiste 
werking. De werking van de nooddaalfunctie dient men te begrijpen alvorens met de hoogwerker gewerkt 
gaat worden. Controleer de nooddaalvoorziening dus voor het gebruik ervan. Dit moet minimaal 1 x per 
maand gecontroleerd worden voor de werking ervan. Ook is het van belang dan alle gebruikers op de hoogte 
zijn doe deze werkt.  Zorg er ook voor dat bij bepaalde hoogwerker (schaarconstructie) dat alleen aan de juiste 
zijde gewerkt wordt i.v.m. het blokkeren ervan. 
 
Noodstop 
Controleer de werking van de noodstop op de beide bedieningspanelen. Als we 
de noodstop indrukken, dan worden alle functies uitgeschakeld. 
 
Nu we de functietesten op de benedenbediening hebben uitgevoerd, gaan we 
deze testen nogmaals uitvoeren op de bovenbediening. 
 
Functietesten bovenbediening 
Alle functies die we met de benedenbediening kunnen uitvoeren, daarop moeten de volgende aanvullende en 
onderstaande functies worden getest. 
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Voetschakelaar bediening 
Indien de voetschakelaar niet wordt ingetrapt, mogen er geen functies 
geactiveerd worden. 
 
De joystick bediening 
De nieuwere hoogwerkers zijn tegenwoordig uitgerust met een joystick 
bediening. Deze joystick is een zeer gevoelig instrument en dient daarom met 
beleid te worden gebruikt. Schokeffecten dienen we hiermee te vermijden om 
daardoor vloeiend en gecontroleerd te kunnen manoeuvreren. 

Stuurfunctie 
De stuurinrichting is niet zelf centrerend. De wielen moeten met behulp van de bediening in recht uit stand 
teruggebracht worden. 
 
Remfunctie 
Controleer de remwerking van de hoogwerker. We kennen twee soorten remsystemen: 

• Hydraulische remsysteem 

• Mechanisch remsysteem 
We hebben ook, pneumatisch en elektrisch remsystemen, maar deze komen niet zoveel voor. Dit is geheel 
afhankelijk van de werkomgeving waar de hoogwerker moet gaan werken en de eventueel gestelde eisen. 
 
Door middel van het loslaten van de rijbediening zal de hoogwerker automatisch remmen. Houd rekening met 
een remweg en eventuele onverwachte bewegingen. 
 
Overige functies 

• Hef- en daalfunctie 

• Claxon test 

• Zwenktest 
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CHECKLIST (ook te downloaden van onze website)  
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Hoofdstuk 6  Persoonlijke beschermmiddelen 
Inleiding 
U kent het wel, even een stuk van een stoeptegel af slaan en.... er springt een stukje kiezel in uw oog. 
Even de deuren en posten schuren voordat u ze gaat verven en....’s avonds zit uw neus vol verfpoeder. 
Even het toilet ontstoppen met chemische stoffen en.... er spat een druppel in uw oog.  
Even met oud en nieuw een paar vuurpijlen afsteken en...een verdwaalde vuurpijl schiet rakelings langs uw 
oog.  Allemaal vervelende zaken die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden door even gebruik te 
maken van persoonlijke beschermingsmiddelen:  PBM. 
 
Wanneer gebruiken we persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM)? 
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn 
bedoeld als laatste redmiddel. Het liefst zouden 
we alleen  werk verrichten waar geen PBM 
noodzakelijk waren, maar helaas lukt dat niet.  
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen, PBM, 
voorkomen namelijk geen ongevallen.  
Ze voorkomen of verminderen alleen letsel bij 
ongevallen.  
 
De werkgever is verantwoordelijk voor het 
verstrekken van de juiste PBM en het geven van 
instructies voor het juiste gebruik ervan! 
 
Bovendien verwacht de Arbo-wet van de 
werkgever dat deze toeziet op het gebruik. De 
werknemer is verplicht ze op de juiste wijze te 
gebruiken en te onderhouden! 
 

Ook moet de werknemer controleren of een CE-markering 
aanwezig is en of het PBM nog in goede staat verkeerd. Na 
gebruik dient het PBM op de juiste wijze te worden 
opgeslagen of bewaard. 
 
Zoals gezegd zorgen PBM ervoor dat de gevolgen van een 
ongeval binnen de perken blijven. Om dit te kunnen doen, 
moeten er strenge eisen aan PBM worden gesteld. Veilige 
PBM zijn te herkennen aan een CE-keurmerk. Dit zijn 
Europese afspraken over de minimale veiligheidseisen. 
Verder is het van belang dat ze doelmatig en ergonomisch 
zijn en dat ze geleverd worden met een goede 
gebruiksaanwijzing. 
 
Doelmatig wil zeggen: zorgen voor voldoende bescherming 
bij mogelijke ongevallen.  

Ergonomisch wil zeggen: zo comfortabel mogelijk in gebruik. 
 
Ook het werken met een hoogwerker vereist de juiste bescherming. Werken op hoogte kent oa: stof en 
valgevaar, kortom personen die met de hoogwerker werken moeten de juiste bescherming hebben. 
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Gehoorbescherming 
Mensen die moeten werken in schadelijk lawaai kunnen zich daar tegen wapenen met gehoorbeschermers. 
Die helpen echter alleen als ze worden gedragen. Daarom is het draagcomfort van groot belang. 
Gehoorbeschermers moeten vanzelfsprekend voldoende dempen, ze moeten ook lekker zitten en mogen niet 
irriteren. Omdat de mening hierover per persoon verschilt, zouden de gebruikers betrokken moeten worden 
bij de keuze van de soort gehoorbescherming. 
 

 
Soorten gehoorbescherming 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er in vele soorten en maten. Ook de werking per soort verschilt nogal: 
Gehoorwatten geven een geluiddemping van 5-10 dB(A). Ze worden gemaakt van glasdons en zijn voor 
eenmalig gebruik. 
 
Schuimproppen geven een geluiddemping van 10-15 dB(A). Het zijn cilindervormige stukjes geïmpregneerd 
kunststofschuim die tussen duim en wijsvinger tot een rolletje worden samengedrukt en in het oor worden 
ingebracht. Schuimproppen kunnen worden schoongemaakt en worden hergebruikt.  
 

Het orgaan van 

Corti 
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Oordopjes geven een geluiddemping van 10-15 dB(A). Oordopjes worden van siliconenrubber of zacht plastic 
gemaakt en kunnen de vorm van kegeltjes, staafjes of met lucht gevulde kussentjes hebben. Ze kunnen 
meerdere keren gebruikt worden.  
 

Blootstellingsduur zonder gehoorschade 
8 uur   80 dB(A) 
4 uur   83 dB(A) 
1 uur   89 dB(A) 
15 min   95 dB(A) 

56 sec.   107 dB(A) 
< 1 sec.  125 dB(A) 

 
Oorkappen geven een geluiddemping van 15-25 dB(A). 
 
Oorkappen hebben de beste dempingeigenschappen van alle gehoor beschermende middelen. Ze bestaan uit 
twee hardplastic schelpen die aan de binnenzijde bekleed zijn met geluidsabsorberend materiaal en ze zijn 
voorzien van zachte kunststof afdichtringen. 
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Wettelijke regels voor gehoorbescherming  
De hoofdpunten uit de Arbo-wet zijn: 

• (schadelijk) geluid moet regelmatig en 
in ieder geval als de omstandigheden 
zijn veranderd, gemeten worden en in 
kaart worden gebracht; 

• bij geluidsniveaus vanaf 80 dB(A) moet 
de werkgever zijn werknemers 
voorlichten over de gevaren en moet 
hij gehoorbescherming beschikbaar 
stellen en voorlichting geven over het 
gebruik ervan. Bovendien moet de 
werkgever zijn werknemers in de 
gelegenheid stellen regelmatig hun 
gehoor te laten controleren; 

• bij geluidsniveaus vanaf 85 dB(A) moet 
de werkgever ook maatregelen nemen om het lawaai tot beneden deze grens te verminderen en is de 
werknemer verplicht de verstrekte gehoorbescherming te dragen. 

Omdat het geluid op een werkplek alleen met speciaal gereedschap gemeten kan worden, hanteren we de 
volgende vuistregel. Wanneer je op normale gespreksafstand van circa 1 meter je stem moet verheffen om je 
verstaanbaar te maken, kun je ervan uitgaan dat omgevingsgeluid schadelijk is. Dus meer dan 80 dB(A). 
 
Hoofdbescherming 
De veiligheidshelm is het enige beschermingsmiddel voor een goede bescherming van het hoofd tegen stoten 
en vallende voorwerpen. 
 
Het binnenwerk van de helm verdeelt de kracht 
van een klap of van een vallend voorwerp over 
het gehele hoofd. 
 
Als een helm beschadigd is of een klap heeft 
gehad, moet hij vervangen worden. 
Helmen hebben ook een maximale 
gebruiksduur: 

• helmen van polytheen moeten na 3 
jaar vervangen worden; 

• helmen van polycarbonaat na 5 jaar; 
• helmen van textielfenol en glasvezel versterkt polyester na 10 jaar. 

 

Gebruiksregels: 
• controleer regelmatig het binnenwerk van de helm. Dat moet goed zijn afgesteld; 
• na een val of een flinke klap moet de helm worden vervangen; 
• stickers en verf kunnen de helm aantasten en beschadigingen onzichtbaar maken; 
• door zonlicht veroudert een helm. Leg hem dus niet op een plek neer waar de zon schijnt; 
• metalen helmen mogen in de industrie niet worden gebruikt, omdat die elektriciteit geleiden. 

  
Hand- en armbescherming 
Er zijn verschillende handschoenen die beschermen tegen allerlei verschillende situaties: kou, hitte, straling, 
ontvellingen door scherpe voorwerpen, vloeistoffen en chemische stoffen. Het dragen van handschoenen is 
erg belangrijk, want bij alles wat we doen, gebruiken we onze handen. 
Voor ieder soort werk zijn handschoenen gemaakt. Het is belangrijk te weten welke soort handschoen je bij 
een karwei moet dragen. 
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Handschoenen kunnen van zeer verschillende stoffen worden gemaakt, bijvoorbeeld: rubber, leer, PVC, 
neopreen, vinyl of zelfs lood! 
Draag nooit handschoenen in de buurt van draaiende delen, omdat de handschoenen daardoor gegrepen 
kunnen worden. 
 
Voetbescherming 
Ook hier hebben we voor ieder karwei een andere soort 
bescherming. We kennen veiligheidsschoenen en -
laarzen.  
Goed veiligheidsschoeisel heeft de volgende kenmerken: 

• een stalen neus, om de tenen te beschermen; 
• een stalen tussenzool, om de voeten te 

beschermen tegen bijvoorbeeld spijkers; 
• een antislipzool, om te beschermen tegen 

uitglijden. 
 

 
 
De regels voor het veilig gebruik van de veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen zijn: regelmatig onderhoud 
plegen (schoenen invetten, zo blijven ze waterdicht), natte schoenen mogen niet bij de verwarming worden 
gedroogd (anders gaan ze barsten), versleten schoenen en schoenen (ook laarzen) die met giftige stoffen in 
aanraking zijn geweest moeten worden vervangen.  
 
Lichaamsbescherming 
De overall is het meest gebruikt als 
lichaamsbescherming. Voor heet werk moet de overall 
gemaakt zijn van onbrandbaar of brandvertragend 
materiaal.  
 
De overall moet goed passen (geen loshangende 
delen, zoals rafels en wijde mouwen). 
 
Soms gebruiken we bij bepaalde werkzaamheden 
kunststof wegwerpkleding. Door de geringe ventilatie 
wordt het in de wegwerpoverall gauw te warm. 
Voor de winter zijn er speciale doorwerkpakken en 
isolerend ondergoed. 
 



 

  - 55 - Veilig werken met de hoogwerker  

 

De regels voor het veilig gebruik lichaamsbescherming zijn: 
• kleding niet schoonblazen met ademlucht; 
• vervuilde kleding direct reinigen of omwisselen; 
• kleding altijd gesloten dragen (nauw sluitend) bij bewegende of draaiende delen; 
• kapotte kleding direct repareren of vervangen. 

 
Valbescherming 
Op de eerste plaats moeten we voorkomen dat 
we bij werken op hoogte kunnen vallen. 
Hiervoor gebruiken we valbeveiligingen.  
 
De valbeschermingsmiddelen moeten gebruikt 
worden, wanneer gewerkt wordt op hoogtes 
van meer dan 2,5 meter en er geen andere 
beveiligingen mogelijk zijn of afdoende 
bescherming bieden. 
 
Er zijn verschillende soorten valbeveiliging. 
Bij alle soorten wordt gebruik gemaakt van een 
harnasgordel. 
 
Dit is een samenstelling van riemen die om de 
bovenbenen, buik, borst en schouders zitten. 

Op de rug zit een ring waaraan een vanglijn gekoppeld moet worden. 

  
Andere soorten, zoals de heupgordel, mogen niet als valbeveiliging worden gebruikt, maar wel als  
afstandsbeveiliging. Een gordel die een val heeft gebroken, moet vernietigd worden. Ook de vanglijn 
moet worden vernietigd.  Alleen een vanggordel is natuurlijk onvoldoende. 
 
De vanggordel moet ergens aan bevestigd worden.  Er is keuze uit de verschillende apparaten: 
 
Remchute 
De remchute is een afdaalapparaat. Hiermee kun je rustig naar beneden afdalen en als je omhoog klimt rolt de 
lijn automatisch weer op. Als je valt, dan remt hij de val en zak je rustig naar een veilige plek. 
Zorg bij het gebruik dat je altijd recht onder de bevestiging van het apparaat blijft, want anders ga je na een 
val slingeren. Omdat een remchute langzaam zakt, mag deze nooit boven water of boven (spoor)wegen 
gebruikt worden. 
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Non-chute 
Dit is geen afdaalapparaat. Dit apparaat houdt de lijn steeds strak terwijl je 
rondloopt. Als je een plotselinge beweging maakt, blokkeert het apparaat. De 
werking is hetzelfde als die van een autogordel. 
De regels voor het veilig gebruik van valbeveiliging zijn:  

• een valbeveiliging, die een val heeft opgevangen moet worden 
gecontroleerd; 

• minstens eenmaal per jaar moeten valbeveiligingsapparaten en 
harnasgordels worden gecontroleerd; 

• valbeveiligingsapparatuur moet na een val worden gecontroleerd; 
• vanglijnen mogen niet vervuild zijn; 
• remchute, non-chute en harnasgordels moeten op een droge en schone 

plaats worden opgeslagen; 
• harnasgordels moeten goed passen en afgestemd zijn op de drager. 

 
  



 

  - 57 - Veilig werken met de hoogwerker  

 

  



 

HER Opleidingen & Advies - 58 - 

 

Hoofdstuk 7. Waarschuwingsborden en 

symbolen 
 
Ten behoeve van de veiligheid wordt gebruik gemaakt van pictogrammen en kleuren en wel op zo'n manier, 
dat het voor een ieder meteen duidelijk is wat er wordt bedoeld. 
 
Het kleurgebruik bij borden: 
 
Rood 
(gevaar) bedoeld om schadeveroorzakende handelingen of situaties te voorkomen, tegen te gaan of te 
onderbreken; 
 
Geel 
(Iet op) bedoeld om te duiden op de mogelijkheid of aanwezigheid van mechanisch, elektrisch, gif, explosie-, 
chemisch en stralingsgevaar, aandacht vestigen op drempels, lage doorgangen en obstakels; 
 
Groen 
(veilig) reddingstekens, veilige doorgangen, vluchtwegen, EHBO-posten, nooduitgangen; 
(informatie) ter voorkoming van ongevallen en functionele informatie. 
 
Blauw 
De etikettering bij gevaarlijke stoffen geschiedt in principe met een oranje kleurbasis (in specifieke gevallen 
kan dit afwijken). 
 
Brandbestrijding 
Het brandbestrijdingsbord heeft een vierkante vorm met in principe een wit pictogram op een rode 
achtergrond. 
 

 
 
Het reddingsbord 
Het reddingsbord heeft een rechthoekige of vierkante vorm met een wit pictogram op een groene 
achtergrond. 
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Het verbodsbord 
Het verbodsbord heeft een ronde vorm met een zwart pictogram op een witte achtergrond een rode rand en 
balk (die van links naar rechts over het pictogram loopt onder een hoek van 45° ten opzichte van de 
horizontale lijn).  

 
 
Waarschuwingsbord 
Het waarschuwingsbord heeft een driehoekige vorm met een zwart. 

 
 
Het gebodsbord 
Het gebodsbord heeft een ronde vorm met een wit pictogram op een blauwe achtergrond. 
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Hoofdstuk 8. Openbare weg 
 
De hoogwerker wordt veelal binnen als buiten gebruikt voor verschillende werkzaamheden. 
Op elke omgeving kunnen er verschillende gevaren verschijnen. 
 
Een ongeval, ongeacht de oorzaak, kent vele letsels en onnodige materiële schade. 
 
Veiligheid voor de gebruiker 
Bij het werken met een autohoogwerker zal een afzetting de veiligheid meer waarborgen dan zomaar ff snel 
werken zonder afzetting. 
 
Op snelwegen en autowegen gelden dan ook speciale regels.  

 
Voor het werken op of langs de weg moet de 
glazenwasser bijvoorbeeld in contact treden met 
de wegbeheerder, zeker wanneer de 
werkzaamheden aanmerkelijke consequenties 
hebben voor bijvoorbeeld de afwikkeling van het 
verkeer, de veiligheid van de weggebruiker en de 
toestand van de weg. De glazenwasser kan niet op 
elke weg op het drukste moment met 
hoogwerkers geheel of gedeeltelijk op de rijbaan 
gaan staan. Om te voorkomen dat de 
glazenwasser ’van de weg’ gestuurd wordt, 
verdient het aanbeveling op voorhand contact op 
te nemen met de betreffende wegbeheerder, 
veelal de gemeente. 
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De omgeving kan belemmerend werken vanwege indien zich dit soort belemmeringen 
voordoen moet  er een hoogwerkerplan worden 
opgesteld, met daarin: 

Onvoldoende draagkrachtige ondergrond 
omgeving 

Specificatie van de in te zetten hoogwerker (zie 
hieronder) 

Onvoldoende draagkrachtige ondergrond van dak  
parkeergarage 

De toegang tot de opstellocatie 
 

Straatmeubilair De benodigde draagkracht van de ondergrond 
 

Groenpartijen/ bomen eventueel in te zetten materialen voor drukverdeling 
 

Taluds / hellingbanen eventuele obstakels of belemmeringen (zie hieronder) 
 

Verkeer De gekozen opstellocaties (indien op de openbare 
weg, dan met toestemming van de wegbeheerder en 
aanduiding van de wijze van verkeersafzetting 
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Jurisprudentie 

ONGEVAL BIJ VERPLAATSEN HOOGWERKER 

12 mei 2018 | Arbozorg, Ongevalsanalyse 
 

Een bedrijf snoeit bomen met behulp van een hoogwerker. Het deel van de weg waar het 

snoeiwerk plaatsvindt is afgezet. Bij het verplaatsen van de hoogwerker naar een 

volgende boom schiet een stuk hout onder het wiel van de hoogwerker vandaan en komt 

terecht op het gezicht van een daar werkende ambtenaar. Die raakt daardoor gewond. 

 

Zijn ziektekostenverzekeraar keert de schade uit, maar zoekt vervolgens verhaal op de 

verzekeraar van de eigenaar van de hoogwerker en het bedrijf dat de snoeiwerkzaamheden 

uitvoerde. De verzekeraar baseert zich daarbij onder meer op art. 185 Wegenverkeerswet 1994 

(WvW). Dit artikel regelt de aansprakelijkheid van de eigenaar en de houder van een motorrijtuig 

bij een aanrijding met een niet-motorrijtuig zoals fietsers, voetgangers, huizen, vangrails, bomen 

en zelfs trams en treinen. 

  

Het hof stelt vast dat dit artikel inderdaad van toepassing is en motiveert dit als volgt. Het 

ongeval heeft plaatsgevonden op een openbare weg in de zin van de WvW. Dat in verband met 

de werkzaamheden een gedeelte van de weg tijdelijk was afgezet, maakt dat niet anders. 

Bovendien bevond de hoogwerker zich op het moment van het ongeval niet op het afgezette 

weggedeelte. Het hof verwerpt het verweer dat de hoogwerker tijdens het ongeval niet werd 

gebruikt als voertuig, maar als werktuig. 

  

De schade geldt als in het verkeer veroorzaakt, als er sprake is van een karakteristieke 

schadeveroorzaking door een motorrijtuig. Dat is hier het geval, omdat de hoogwerker tijdens het 

ongeval werd verplaatst. Vervolgens komt het hof tot het oordeel dat er sprake is van een 

verkeersongeval in de zin van de WvW. Het ongeval is immers veroorzaakt doordat de wielen 

van de hoogwerker druk hebben uitgeoefend op een stuk hout, waardoor het hout is 

weggeschoten. Dat is een gevaar dat direct gerelateerd is aan het gebruik in het verkeer van een 

motorrijtuig zoals een hoogwerker.  

Het hof acht beide aangesproken partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de schade. 

 
Bron: Gerechtshof 's Hertogenbosch, 9 september 2008, AM 17 april 2018, 42 
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Vergunning 
Afhankelijk van de gemeente of provincie, kan men eisen stellen aan het werken op openbare wegen. 
Sommige stellen dan ook: Er is een vergunning nodig voor het op de openbare weg/grond plaatsen van een: 

• afzetting / bouwhek 

• steiger 

• container / laadbak 

• hoogwerker 

• hijskraan 

• bouwkeet 

• toilet 

• verhuislift 

• verhuiswagen 

• of bouwmaterialen 

 
Verkeersplan en verkeersveiligheid 
Werkzaamheden op of langs de openbare weg kunnen een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid.  
De verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid ligt bij zowel de wegbeheerder als bij de 
vergunninghouder.  
 
Bij de aanvraag moet u in een verkeersplan duidelijk aangeven op welke wijze en met welke middelen de 
veiligheid van het verkeer wordt gewaarborgd. 
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Bijlage 1. Algemene gebruiksregels 
 
  

• Het zelfstandig bedienen van hoogwerkers is alleen toegestaan voor personen:   

- boven de 18 jaar  

- die bekend zijn met de bediening van hoogwerkers en met de veiligheidsvoorschriften 

van de fabrikant  

• Het aangegeven hefvermogen (aantal personen) mag niet overschreden worden.  

• De nuttige belasting moet gelijkmatig over het platform worden verdeeld (max. 100 kg/m²). 

• Het platform mag alleen via het daartoe bestemde toegangshek betreden en verlaten  

worden.  

• De bedieningspersoon mag geen andere personen in gevaar brengen.  

• Het rij- en werkgebied moet vrij van obstakels zijn.  

• De ondergrond moet voldoende vlak en draagkrachtig zijn, zodat de stabiliteit van het  

toestel gewaarborgd is.  

• Het werken aan, of in de directe omgeving van onder spanning staande elektrische  

installaties is verboden.  

• Het staan op leuningen, evenals het aanbrengen van verhogingen op de platformvloer,  

zoals trappen en steigers, is verboden.  

• Het aanbrengen van overhangende lasten, evenals het vergroten van het werkplatform is  

verboden.  

• Het slepen van hoogwerkers op de openbare weg is niet toegestaan.  

• Het gebruik van hoogwerkers is slechts toegestaan tot windkracht 6.  

• In noodgevallen het nooddaalventiel op de cilinder openen.  

• Bij onderhoudswerkzaamheden aan of tussen de scharen, het scharenpakket vergrendelen  

met de veiligheidssteun in de onderwagen.  

• Bij transport het nooddaalventiel in de hefcilinder in geopende positie plaatsen en de  

hoofdschakelaar uitschakelen.  

• Bij het verslepen van de hoogwerker, de rijfunctie ontgrendelen.  

• Wekelijks het vloeistofniveau van de accu’s controleren.  

• Machines met een verbrandingsmotor dagelijks controleren op een voldoende hoog  

oliepeil.  

• In het systeem ingestelde waarden van drukken etc. mogen nooit veranderd worden.   

 

Dit geldt eveneens voor alle veiligheidsvoorzieningen.  

• Veiligheidsschakelaars mogen nooit vastgezet of overbrugd worden. 
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Examen eisen 
 
Het examenparcours wordt met behulp van pylonen uitgezet, bij voorkeur op een parkeerterrein. 
Het examen moet gedaan worden met een hoogwerker. De mastconstructie van de hoogwerker 
dient te bestaan uit een combinatie van knik‐ en telescooparm en dient eventueel uitgevoerd te zijn 
met een beweegbare jib-arm met een roteerbaar werkplatform. De hoogwerker moet een minimale 
werkvloerhoogte van 8 meter kunnen bereiken.   
 
De kandidaat dient voor aanvang van het praktijkexamen een Last Minute Risico Analyse (LMRA) uit 
te voeren voor de examenlocatie en de examenoefening. 
 
De LMRA vragen die opgenomen moeten worden zijn: 

• Weet ik wat ik moet doen? 
• Weet ik wat er fout kan gaan? 
• Als het fout gaat, wat moet ik dan doen? 
• PBM’s ok? 
• Werkkleding ok? 
• Vluchtroute ok? 
• Apparatuur of gereedschap ok? 
• Omgeving veilig? 
• Omgeving afgeschermd? 

 
Het examencentrum kan hier een LMRA kaartje/checklist voor beschikbaar stellen aan de kandidaat. 
 
De kandidaat dient de navolgende oefening te kunnen doen: 

•  visuele inspectie; 

• functietest vanaf het chassis; 

• bediening van het nooddaalsysteem; 

• functietest vanaf het platform; 

• het vanuit parkeerstand vooruit verplaatsen van de hoogwerker; 

• het op correcte wijze bedienen van het afstempelsysteem; 

• het op correcte wijze plaatsen van onderleg platen on de de stempelpoten; 

• het veilig opstellen en afstempelen van de hoogwerker; 

• het tot maximumhoogte heffen van het platform; 

• het heffen (en indien van toepassing uit telescoperen) van de onderarm, uit telescoperen van 
de bovenarm en bediening van de beweegbare jib met roteerbaar werkplatform; 

• de bovenarm in een constructie positioneren waarbij het werkplatform haaks op de 
armconstructie staat; 

• aftoppen tot maximum vlucht; 

• gecontroleerd roteren bij maximale vlucht; 

• achteruitrijden naar het startpunt en in de parkeerstand plaatsen; 

• het afsluiten van de hoogwerker; 

• de kandidaat dient kennis genomen te hebben van de bedieningsinstructies van de 
hoogwerker waarop het examen plaatsvindt. 
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Bijlage 2. Het ontstaan van een ongeval 
 

Voorbeelden van de achtergrond Voorbeelden van menselijk falen 
1. HUISHOUDELIJKE OMSTANDIGHEDEN  OF 

PRIVÉ MOEILIJKHEDEN 
Als iemand thuis  problemen heeft, en z`n 
problemen meeneemt naar het werk, is hij er 
met zijn hoofd er niet bij. Hierdoor ziet zo`n 
iemand de risico`s minder goede en kan 
veiligheidsmaatregelen makkelijk vergeten en 
zal eerder een onveilige handeling begaan of 
een onveilige situatie veroorzaken. 
 

2. VROEGERE BAAN 
Als iemand eerder gewerkt heeft bij een 
bedrijf waar men de veiligheid niet zo 
belangrijk vond, kan hij de oude gewoontes 
meenemen naar zijn nieuwe baas. Dit 
verhoogt de kan op ongevallen. 

 
3. KARAKTER 

Sommige mensen zijn nu eenmaal van nature 
lui of gemakzuchtig. Vaak is de eenvoudigste 
manier wel de beste, maar toch vraagt de 
veiligheid wel eens om een andere manier van 
werken. Zulke mensen zullen alles doen om 
die andere manier te omzeilen. Daarmee 
brengen zij zichzelf en hun collega`s in gevaar. 

 
4. OPLEIDING 

Als iemand niet de goede opleiding heeft voor 
het werk dat hij moet doen, kan dat een risico 
zijn. Zo iemand werkt ondeskundig e dat 
betekent ook onveilig. Ook als binnen het 
bedrijf instructie of training ontbreekt kan dat 
tot gevaarlijk situatie leiden. 

 
5. OMSTANDIGHEDEN IN HET BEDRIJF 

Voor een deel zijn dat dingen die met de 
sfeer, de onderlinge verstandhouding te 
maken hebben; werksfeer, teamgeest, 
collegialiteit en de stijl van leidinggeven. Aan 
de andere kant heeft het te maken met orde 
en netheid (opruimen) en de ergonomie (kun 
je overal goed bij, is er genoeg ruimte en 
dergelijke) 

• Iemand heeft niet de nodige kennis of 
vakbekwaamheid om veilig te kunnen werken. 

• Iemand kent de risico`s niet of niet genoeg 

• Iemand kent de veiligheidsregels wel, maar vindt 
die overdreven en doet het liever op zijn eigen 
manier. 

• Iemand wil de zogenaamde voordelen van onveilig 
werken demonstreren en zo scoren bij collega`s. 

• Iemand wil de held uithangen door risico`s te 
nemen. 

• Iemand ziet dat de chef of collega ook op een 
onveilige manier werken en wil geen uitzondering 
zijn. 

 
Voorbeelden onveilige handelingen 
OORZAAK: werken met een slijpschijf zonder een  
                    slijpbril te dragen. 
GEVOLG: splinters in het oog, blindheid 
 
OORZAAK: Een railing of leuning gebruiken om een  
                    takel aan vast te maken 
GEVOLG: Takel en last storten neer, kans op letsel en  
                  leuning wordt beschadigd. 
 
OORZAAK: ergens overheen springen in plaats planken  
                    of een brug te gebruiken. 
GEVOLG: een verstuikte enkel tot dodelijk ten   gevolg. 
 
OORZAAK: de beveiliging van een apparaat  
                    uitschakelen. 
GEVOLG: hangt van het apparaat af, kan dodelijk zijn. 
 
Voorbeelden van onveilige situaties 
OORZAAK: Stoeptegels liggen scheef 
GEVOLG: Vallen of struikelen 
 
OORZAAK: een putdeksel ligt los 
GEVOLG: in de put vallen 
 
OORZAAK: Afstapje is te hoog 
GEVOLG: Vallen of struikelen 
 
OORZAAK: Gloeiend hete leiding ziet er net uit als een          
                    leuning 
GEVOLG: ernstige brandwonden aan de hand 
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