
 
 
 
 
 

VEILIG WERKEN OP HOOGTE 
Praktische tip voor werkgevers in de technische installatiebranche  

 

Veel medewerkers in de installatie- en isolatiebranches werken regelmatig op hoogte. Bijvoorbeeld om een 

ventilatiesysteem te installeren, om een leiding aan een dak te isoleren of om verlichting aan een gevel te 

vervangen. Hier komen risico’s bij kijken. 

Om veilig werken te bevorderen, bieden wij u graag een overzicht van de risico’s en tips bij het werken op 

hoogte. Meer informatie over de risico’s en de te treffen maatregelen vindt u in de Arbocatalogus. 

 

RISICO TIPS 

• Vallen van hoogte bij de uitvoering van  

werkzaamheden. 

 

• Beoordeel vooraf risico’s op de werkplek en 

zorg ervoor dat deze risico’s door 

alternatieve werkmethoden zoveel mogelijk 

worden verminderd of beperkt. 

• Zorg ervoor dat het juiste materieel op de 

werkplek beschikbaar is. Bepaal aan de 

hand van een risico-inventarisatie en -

evaluatie (RI&E) welke maatregelen 

noodzakelijk zijn.  

• Bepaal op voorhand welke 

beschermingsmiddelen uw werknemers 

nodig hebben. 

• Vallen van hoogte door het ontbreken  

van collectieve middelen. 

• Vallen van hoogte door onjuiste en/of 

onvolledige collectieve middelen. 

 

• Faciliteer collectieve beschermingsmiddelen 

en stimuleer de juiste toepassing van deze 

middelen door uw werknemers.  

• Zorg voor voldoende instructie/opleiding 

van uw werknemers. 

• Controleer de randvoorwaarden voor de 

juiste randbeveiliging en voor het werken in 

een kooiladder, op een (rol)steiger, op een 

hoogwerker of met een kraan met werkbak.  



 

 2 
 

2 

• Vallen van hoogte door het ontbreken van 

persoonlijke valbeveiligingsmiddelen. 

• Faciliteer persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) en stimuleer 

uw werknemers deze op de juiste manier 

toe te passen. 

• Zorg voor voldoende instructie/opleiding 

van uw werknemers. 

• Onder persoonlijke valbegeleidingsmiddelen 

vallen o.a. harnasgordels, 

positioneringslijnen, valbeveiligingslijnen, 

valstopapparaten, veiligheidshaken en 

touwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De volledige Arbocatalogus Veilig werken op hoogte in de installatie- en Isolatiebranches vindt u op 
www.arbotechniek.nl/arbocatalogus/werken-op-hoogte/. 
Let op: deze catalogus wordt regelmatig vernieuwd! 

 

http://www.arbotechniek.nl/arbocatalogus/werken-op-hoogte/

