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aanzienlijk groter bij natte en koude weers
omstandigheden en bij harde wind.

er ColleCtIeve voorZIenIngen 
worDen getroFFen
 Bij werken op hoogte dienen dus voorzienin
gen te worden genomen om het valgevaar weg 
te nemen of zoveel als mogelijk uit te sluiten. 
Collectieve voorzieningen zijn maatregelen die 
voor iedereen op de locatie kunnen werken en 
is dus een eerste vereiste. Men kan hiervoor  
gebruik maken van steigers, bordessen en mo
biele werkvloeren als hangsteigers en hoogwer
kers. Een veilige werkvloer kan tevens worden 
bereikt door het aanbrengen van doelmatig leu
ning en hekwerk langs de vloer en dakranden.  
Tevens dienen vloeropeningen, putten, sleuven 
en sparingen afgedekt te worden met geschikt 
materiaal dat bestand is tegen het gewicht dat 
het moet kunnen dragen. Als laatste kunnen 
ook nog vangnetten worden toegepast.

Doelmatig hekwerk en randbeveiliging dient 
aan de bovenzijde te voorzen zijn van een stevi
ge leuning op tenminste 1 meter boven het  
werkoppervlak en voorzien zijn van een kant
plank van 15 cm en/of een tussenleuning  
zodanig dat een kubus met zijden van 47 cm  
de openingen niet kan passeren.
 
Vangnetten mogen alleen worden toegepast  
als andere vormen van bovenstaande collectie
ve voorzieningen door beperkingen niet of ge
deeltelijk kunnen worden gebruikt. Ze kunnen 
bijvoorbeeld worden gebruikt bij openingen  
in verdiepingsvloeren. In de situaties dat men  
collectieve voorzieningen aanbrengt of inspec
teert dient men altijd persoonlijke valbeveili
ging te gebruiken. 

er InDIvIDUele voorZIenIngen  
worDen geBrUIkt
Als door omstandigheden en door operatio
nele, veiligheidstechnische en economische  
beperkingen geen collectieve voorzieningen 

worden aangebracht dan dienen individuele 
voorzieningen in gebruik te worden genomen. 
Dit betekent het dragen en toepassen van  
persoonlijke valbeveiligingsmiddelen zoals een 
harnasgordel, veiligheidslijnen, valbanddempers, 
valstopapparaten en vanglijnen. Je dient dan 
wel onderscheidt te maken in positioneren en 
valbeveiliging.
 
werkneMerS gerAADpleegD  
worDen over rISICo’S en  
werkoploSSIngen
Het is niet alleen wettelijk verplicht de werkne
mers te raadplegen over de aanwezige risico’s 
en te nemen veiligheid en gezondheidsmaatre
gelen, het is ook een doeltreffende manier om 
een ervoor te zorgen dat ze zeer betrokken zijn 
bij de uitvoering en verbetering ervan.

werkneMerS geInStrUeerD worDen 
over rISICo’S en werkoploSSIngen
Alle werknemers dienen op de hoogte te zijn 
van de risico’s, de gevolgen van de risico’s en  
te nemen en genomen maatregelen om deze  
risico’s te elimineren. Je dient ze goed te infor
meren over de voorzorgsmaatregelen om veilig 
te kunnen werken op de bouwplaats. In aanvul
ling hierop is training en instructie bijna net zo 
belangrijk. Deze dient om kenbaar te maken 
hoe met specifieke zaken als praktijksituaties en 
middelen om moet worden gegaan. Wat kan er 
mis gaan, hoe kan worden voorkomen dat dit 
nogmaals gebeurd. Hoe gaat men om met 
noodsituaties, wat is de procedure, welke  
middelen heeft men hiervoor ter beschikking. 
Hoe gebruikt men de specifieke persoonlijke 
beschermingsmiddelen en waar dient men 
vooraf en tijdens gebruik consequent op te  
letten. Hoe gebruikt men de aanwezige en  
benodigde arbeidsmiddelen en waar dient  
men hierbij op te letten.

plAnMAtIge werkplekInSpeCtIeS
De periodieke werkplekinspecties dienen erop 
gericht te zijn dat de veiligheidsvoorzieningen 

Kijk voor meer informatie op www.ii-mensenwerk.nl
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nog intact zijn. Is de werkplek nog veilig te be
reiken ( bijv. zijn de ladders juist en op de juiste 
manier geplaatst, zijn de bordessen nog aanwe
zig ),  kunnen werknemers veilig hun werkzaam
heden verrichten ( bijv. zijn de werkvloeren nog 
aanwezig, zijn de vangnetten aangebracht, staat 
het tijdelijke hekwerk nog op de juiste plaats ) 
en is de werkplek ook weer veilig te verlaten.  
Dit laatste ook in geval van een noodsituatie.  

Boete
Naast het onderzoek dat de arbeidsinspectie 
verricht na meldingen van ernstige ongevallen, 
controleert ze ook de naleving van onder ande
re de Arbowet in het algemeen. Wanneer 
werkgevers, opdrachtgevers en gebouweigena
ren consequent met de arbeidsrisico’s omgaat 
en deze structureel inventariseert en evalueert 
volgens bovenstaande systematiek dan zal het 
contact met de arbeidsinspectie na melding of 
tijdens controle doorgaans op een normale  
manier verlopen. Als er echter misstanden zijn 
en met name de basisvoorwaarden voor een 
veilige en gezonde werkplek ontbreken, dan is 
sprake van een ernstige overtreding van de wet 
en kan de arbeidsinspectie het werk stilleggen 
en een boete uitschrijven.
Het niet aanbrengen van zowel collectieve veili
ge voorzieningen zoals een bordes, werkvloer, 
steiger, leuning en vangnet als individuele veili
ge voorzieningen als het gebruik van gordels en 
vanglijnen bij valgevaar is een ernstige overtre
ding en kan beboet worden met een boetenorm 
bedrag van € 2250, per overtreding.
Ook de werknemer kan een boete opgelegd 
krijgen als hij/zij bijvoorbeeld de aanwezige aan
gebrachte werkvloer “even weghaalt”, de aan
wezige steiger voor andere doeleinden gebruikt 
of verplichte harnasgordel niet draagt en nie op 
de juiste manier verbind met een ankerpunt 
omdat dit “even niet lekker werkt”. Kortom 
men mag de aanwezige aangebracht collectieve 
voorzieningen niet veranderen of weghalen. 
Men dient de voorzieningen te gebruiken en op 
een juiste manier te gebruiken en alle gevaren 

direct te melden aan zijn leidinggevenden.   
De werknemer kan beboet worden met een 
boetenormbedrag van € 225,.

tIpS voor het hoUDen vAn  
DeZe toolBoXMeetIng 
Het spreken voor een groep is niet eenvoudig. 
Sommigen gaat dit gemakkelijk af, maar ande
ren vinden dit bijzonder lastig.

Hierbij geven wij enige tips voor het houden van 
deze toolboxmeeting: 

voorBereIDIng 
 Bereid je altijd goed voor door de achter

grondinformatie voor de presentator die bij 
de toolboxmeeting hoort door te nemen. 

 Voorkom dat medewerkers te laat komen 
door duidelijk de aanvangstijd door te  
geven. Spreek mensen erop aan als ze te  
laat komen. 

 Het onderwerp van de toolbox moet aan
sluiten bij de werkzaamheden die worden 
uitgevoerd. 

tIJDStIp en tIJDSDUUr 
 Het beste is om de toolboxmeetings te  

plannen op een tijdstip dat de medewerkers  
nog niet vermoeid zijn. Bijvoorbeeld aan  
het begin van de dag. 

 Houdt de toolboxmeeting niet langer dan 
15 minuten. Beter 2 toolboxmeetings van 
elk 15 minuten dan 1 lange toolboxmee
ting van 45 minuten. 

De rUIMte wAAr Je  
De preSentAtIe geeFt 

 Kies een ruimte die groot genoeg is en  
waar iedereen kan zitten. 

 Zorg ervoor dat je geen verstoring hebt  
van lawaaiige werkzaamheden. Maak  
hierover zonodig afspraken met andere  
(onder)aannemers. 

 Zet de stoelen zo neer dat je oogcontact  
kan hebben met alle medewerkers. 



ARBOCATALOGUS

4/4

vervolg

veIlIg werken op hoogte 

 De MAnIer vAn preSenteren 
 Lees de presentatie niet letterlijk voor.  

Maar vertel het zoveel mogelijk in je  
eigen woorden. 

 Je kunt gebruik maken van de PowerPoint 
presentatie of de handout. 

 Probeer de toolbox meeting wat interactief 
te maken door medewerkers eens wat  
vragen te stellen hoe zij bepaalde zaken in 
de praktijk ervaren. 

 Blijf niet zitten, ga staan voor de groep  
en kijk de mensen aan. 

 Vraag of de medewerkers de mobiele  
telefoons willen uitzetten.

 Vraag medewerkers niet te roken in  
de ruimte. 

opBoUw vAn De toolBoXMeetIng 
Bouw je toolboxmeeting als volgt op: 

 Reik direct de handout uit als je geen ge
bruik maakt van de PowerPoint presentatie. 

 Gebruik je de PowerPoint presentatie,  
reik de handout dan uit aan het eind van  
de presentatie. 

 Begin met een inleiding van maximaal  
1 minuut, waarin je vertelt wat het hoofd
onderwerp is en de verschillende onder
delen (problemen en tips). 

 Geef tijdens de inleiding ook aan op welk 
moment de medewerkers vragen kunnen 
stellen: aan het eind of tijdens de toolbox
meeting. 

 Houd je praatje waarin je in detail ingaat  
op de verschillende onderwerpen die zijn 
genoemd tijdens de inleiding. De “achter
grondinformatie voor de presentator” is 
hierbij een leidraad, wil je meer vertellen 
dan kan dat natuurlijk. 

 Geef een korte samenvatting aan het eind, 
waarin je aangeeft wat je hebt behandeld. 

 Geef de gelegenheid aan de medewerkers 
om vragen te stellen. Heb je geen antwoord 
op de vragen? Geef dan aan wanneer je erop 
terugkomt, bijvoorbeeld bij de volgende 
toolboxmeeting. Noteer de vraag / vragen 
en win daarover informatie in. Je kunt  
hiervoor de preventiemedewerker of  
Arbofunctionaris raadplegen. 

 Bedank de medewerkers voor hun  
aanwezigheid. 

 Laat alle aanwezigen de presentielijst  
tekenen. Je weet dan welke medewerkers 
de presentatie niet hebben kunnen bij
wonen, bijvoorbeeld omdat ze een vrije dag 
hebben. Eventueel kun je de presentatie 
voor deze medewerkers later herhalen. 


