
 
Veilig werken op hoogte  

Hoogwerker 
 
De hoogwerker wordt vaak voor glasbewassing ingezet. Ontwerpers zijn er blij mee, 
want hun gebouw blijft onaangetast. Maar dit betekent wel iets voor de omgeving: 
het gebruik van een hoogwerker stelt namelijk strenge eisen aan de directe 
omgeving van het gebouw. 
 
Arbeidshygiënische strategie 
In de arbeidshygiënische strategie (AHS) staat de hoogwerker lager dan 
werkmethoden waarbij je gebruikt maakt van een veilige voorziening aan het gebouw 
(bijvoorbeeld de gevelonderhoudsinstallatie). De hoogwerker gaat voor op 
arbeidsmiddelen met beperkingen (zoals de wassteel en de ladder). Let hierop bij 
keuze van werkmethode(n) voor een object! Hogere werkmethoden gaan, als het pand 
geschikt is om hiermee te werken, voor op lagere werkmethoden. 
 

Omgevingskenmerken  
De omgeving kan belemmerend werken, 
vanwege:  

In een hoogwerkerplan wordt beschreven hoe 
met deze belemmeringen moet worden 
omgegaan.  
 

Onvoldoende draagkrachtige 
ondergrond omgeving 

Specificatie van de in te zetten hoogwerker 
(zie foto's) 
 

Onvoldoende draagkrachtige 
ondergrond van dak parkeergarage 
 

De benodigde draagkracht van de ondergrond 

Straatmeubilair 
 

De toegang tot de opstellocatie  
 

Hoogspanningskabels  Risico op elektrocutie  
 

Groenpartijen en bomen Eventueel in te zetten materialen voor 
drukverdeling 
 

Taluds en hellingbanen Eventuele obstakels of belemmeringen 
 

Verkeer  De gekozen opstellocaties (indien op de 
openbare weg, dan met een vergunning van 
de wegbeheerder of gemeente en aanduiding 
van de wijze van verkeersafzetting) 
 

 

           
Let op: draagkracht ondergrond                            Materialen voor drukverdeling 
 
 

https://www.ras.nl/wp-content/uploads/2022/06/stroomschema-ah-strategie-2022.pdf


 
Veilig werken op hoogte 

Wil je meer weten over de activiteiten van Schoonmakend Nederland? 
Kijk dan op schoonmakendnederland.nl. Je kunt ook bellen met de medewerkers van 
Schoonmakend Nederland via telefoonnummer 073 648 38 50. 
 
 

Gebouwkenmerken  
Het ontwerp van gevel en dak kan 
zodanig zijn, dat niet alle ramen 
bereikbaar zijn. 

Breid daarom bovengenoemd 
hoogwerkerplan uit met een 
overzichtstekening van per opstellocatie te 
bereiken ramen. 
 

Vides en atriums Vides en atriums zijn aan de binnenzijde vaak 
niet of moeilijk te bewassen. Een 
eenpersoons hoogwerker of lift kan een 
oplossing zijn, mits gezorgd is voor: 
• Een voldoende grote toegang tot de 

vide. 
• Een voldoende draagkrachtige vloer. 
• Geen obstakels voor een goede 

opstelling (op de vloer) en voor het 
bereik (op hoogte). 

• Passend in de kooi van de in het gebouw 
aanwezige personen- of goederenlift (bij 
gebruik op hogere niveaus). 
 

 
 

                
Let op: neggen en uitstekende                Let op: straatmeubilair 
delen gebouwen 
 


