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Opname door Project Opnamedatum  
Opdrachtgever Projectnummer   

Als er buiten werkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd 
(en bij hijswerkzaamheden), moet rekening gehouden worden met 
weersomstandigheden.   
Werken op hoogte mag niet: 
 bij windkracht op de werkplek boven de 6 Beaufort (controleer dit  

altijd, omdat de windkracht op hoogte vaak sterker is dan op de grond), 
 bij zware regenval, 
 bij (naderend) onweer, 
 bij mist (onvoldoende zicht op andere medewerkers), 
 tijdens sneeuw en ijzel (en in/op beijzelde constructies), 
 bij harde windstoten. 

LET OP! 
 Zie brochure Veilig werken op hoogte in de Installatie-  

en Isolatiebranche.
 Deze Project-RI&E betreft alleen de risico’s voor het werken op 

hoogte en valgevaar. Per project moet worden vastgesteld of deze 
RI&E toereikend is of dat deze aangevuld moet worden. 

 Aan de kwaliteit, het gebruik en onderhoud van beschreven  
(beschermings)middelen worden in onder andere het Arbobesluit, 
de beleidsregels en diverse normen, eisen gesteld, deze dienen te 
worden nageleefd. 

 Zie TRA’s, hoofdstuk 5 en 6, Blauwe Boekje, UNETO-VNI

Zijn er permanente voorZieningen aanweZig? 

   Ja    Kooiladder    Goed onderhouden    Recent gekeurd
Indien voldoende perma-
nente voorzieningen aan-
wezig zijn, behoeft deze 
Project-RI&E niet verder  
te worden doorlopen!

   Glazenwassersbak    Goed onderhouden    Recent gekeurd

   Permanente ladder (met PBM)    Goed onderhouden    Recent gekeurd

   Permanente hangsteiger    Goed onderhouden    Recent gekeurd

   Anders, namelijk    Goed onderhouden    Recent gekeurd

   Nee Bepaal het juiste (beschermings)middel

Omschrijving Gevaar Toe te passen (beschermings)middelen / maatregelen

Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Prioriteit 5 Prioriteit 6 Prioriteit 7

    Stahoogte < 2,5 m, indien 
wordt gewerkt boven  
uitstekende delen, water 
of verkeer

vallen     ladder     (rol) steiger     kraan +  
werkbak

    stijg- /daal-
systeem

    nader overleg 
met leiding-
gevende

    Stahoogte > 2,5 m en  
< 7,5 m

vallen     ladder     (rol) steiger     hang steiger     hoog werker     kraan +  
werkbak

    stijg- / 
daal systeem

    nader overleg 
met leiding-
gevende

    Stahoogte > 7,5 m vallen     (rol) steiger     hang steiger     hoog werker     kraan +  
werkbak

    stijg- / 
daal systeem 

    nader overleg 
met leiding-
gevende

Indien geen keuze kan worden gemaakt, is overleg met leidinggevende noodzakelijk! 
  



DE PUNTJES OP DE i IN VEILIG & GEZOND WERKEN

PROJECT-RI&E VEILIG WERKEN OP HOOGTE LANGS GEVELS EN AAN PLAFONDS 

2/2

motivatie voor het niet toepassen van bepaalde maatregelen 

Ladder Opmerkingen (Rol)steiger Opmerkingen
    ondergrond niet geschikt     ondergrond niet geschikt, namelijk

    hoogte     hoogte

    statijd     geen gekwalificeerd personeel

    krachtuitoefening     object niet bereikbaar in verband met

    reikwijdte     anders, namelijk

    object niet bereikbaar in verband met Hoogwerker Opmerkingen
    anders, namelijk     ondergrond niet geschikt, namelijk

Niet permanente hangsteiger Opmerkingen     hoogte

    hangsteiger niet veilig is  
(bv. geen steigerkaart)

    geen gekwalificeerd personeel
    verkeerssituatie en afzetmogelijkheid

    geen voorzieningen getroffen om  
valgevaar bij verplaatsen te voorkomen

    object niet bereikbaar in verband met

    geen toestemming derden in  
verband met    medewerker(s) niet geïnstrueerd

    anders, namelijk     anders, namelijk

Kraan + werkbak Opmerkingen Stijg-/daalsysteem Opmerkingen
    ondergrond niet geschikt, namelijk     geen bevestigingsmogelijkheden

    object niet bereikbaar in verband met     hoogte

    geen gekwalificeerd personeel     geen gekwalificeerd personeel

    verkeerssituatie en afzetmogelijkheid     anders, namelijk

    geen toestemming derden in verband met

Zijn er maatregelen getroffen voor noodsituaties? 

     ja, namelijk      nee, omdat
 

Voor akkoord Naam Paraaf Datum
Verantwoordelijk leidinggevende 

Kijk voor meer informatie op www.iimensenwerk.nl


