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Een derde arbeidsongevallen door vallen van hoogte

Werken op hoogte is een risicovolle aangelegenheid. Vallen van hoogte staat 

met stip op één in de lijst met meest voorkomende ernstige ongevallen bij het 

uitvoeren van werkzaamheden. Onveilig werken op hoogte door glaszetters 

komt helaas nog veel te vaak voor.

op hoogte
Veilig werken 

Bij het werken op hoogte zijn naast val-

len van hoogte diverse andere risico’s 

te benoemen. Deze hangen samen 

met de locatie waar wordt gewerkt en 

de werkzaamheden die worden uitge-

voerd. Samengevat zijn de belangrijk-

ste risico’s bij het werken op hoogte de 

volgende.

•  Vallen van hoogte

•  Struikelen, uitglijden en vallen

•  Blootstelling aan gevaarlijke stoffen (in

dakbedekking, straling)

•  Fysieke belasting door niveauverschil-

len en tillen van materialen

•  Geraakt worden door vallende of uit-

stekende objecten

Arbeidsongevallen in Nederland

Uit gegevens van de Nederlandse over-

heid blijkt dat bijna een derde van alle 

ernstige arbeidsongevallen te maken 

heeft met vallen van hoogte. Vallen van 

hoogte is hierbij de verzamelnaam voor 

verschillende valscenario’s waaronder 

vallen van gebouwen, steigers, ladders 

en trappen. Deze cijfers gaan niet sec 

om vallen van grote hoogtes. Ook val-

len (struikelen en uitglijden) van lagere 

hoogtes is hierin meegenomen. 

Onveilig werken op hoogte door glas-

zetters komt helaas nog veel te vaak 

voor. Met name bij reparatie of renovatie 

ontbreken geregeld de voorzieningen 

om de werkzaamheden veilig te kunnen 

uitvoeren. Hierdoor worden werkzaam-

heden nog te vaak op een ladder of 

onveilige steiger uitgevoerd. Het tillen en 

Hoog, hoger, hoogst. Montage Van der Linde uit Leimuiden vervangt glas van de Maastoren in Rotterdam. Foto: Alex Buiter Fotografie
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Veilig werken op hoogte
Kenniscentrum Glas heeft in haar pakket een cursus ‘Veilig werken op hoogte’ bestemd voor bedrijven 

in de glasbranche waar regelmatig op hoogte wordt gewerkt. 

Het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte brengt grote risico’s met zich mee als er onvoldoende 

maatregelen worden genomen om de gevaren tegen te gaan. Door de wetgever is daarom bepaald dat 

vanaf een hoogte van 2,5 meter voorzieningen moeten worden getroffen tegen valgevaar. De te nemen 

maatregelen dienen te bestaan uit het opleiden en instrueren van medewerkers en het ter beschik-

king stellen van de juiste hulpmiddelen. Tijdens deze cursus wordt geleerd de risico’s bij het werken op 

hoogte te herkennen en te leren welke maatregelen er moeten worden genomen om veilig en gezond 

aan de slag te gaan. Aan de orde komen:

• wet- en regelgeving en normen,

• verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid,

• collectieve en persoonlijke valbeveiligingsmiddelen,

• werken op hoogte,

• ladders en trappen,

• hoogwerkers en werkbakken,

• (rol)steigers,

• werken op daken of verdiepingsvloeren.

De cursus is theoretisch opgezet, maar sterk praktijkgericht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en 

beeldmateriaal wordt een helder beeld geschetst van de praktijksituatie. Daarnaast wordt geoefend 

met het gebruik van persoonlijke valbeveiliging. De cursus duurt een dag en wordt georganiseerd bij 

voldoende aanmeldingen. 

 TRANSPORT & LOGISTIEK  RICK BREGMAN

plaatsen van glas op een onvoldoende 

veilige werkplek op hoogte zorgt voor 

onaanvaardbare risico’s en dient daarom 

te allen tijde te worden voorkomen. 

Goede werkvoorbereiding

Veilig werken op hoogte door glaszet-

ters en –monteurs betekent allereerst 

een goede werkvoorbereiding. Het is 

belangrijk om bij de uitvoering van het 

werk niet voor verassingen komen te 

staan. Bij het inmeten van het glas of 

het opnemen van het werk moet reeds 

een goede beoordeling van de werklo-

catie worden gemaakt, zodat kan wor-

den vastgesteld welke voorzieningen 

noodzakelijk zijn om de werkzaamhe-

den veilig uit te voeren. De medewerker 

die deze werkzaamheden uitvoert moet 

zich hiervan bewust zijn en dient ook de 

benodigde kennis te hebben om deze 

beoordeling goed te kunnen maken. 

Bij het bepalen van de juiste maatrege-

len kunnen onderstaande tips een goed 

hulpmiddel zijn.

•  Maatregelen zijn wettelijk verplicht bij 

een valhoogte vanaf 2,5 meter 

•  Glas moet veilig op de locatie kunnen 

komen. Als de glasbus niet in de buurt 

kan worden geparkeerd, moeten glas-

karren worden gebruikt bij zwaardere 

ruiten

•  Het plaatsen van glas op een ladder 

is alleen toegestaan als het glas niet 

zwaarder is dan 10 kilogram en er niet 

hoger dan op 5 meter wordt gewerkt. 

Uiteraard moet de ladder veilig kun-

nen worden opgesteld 

•  Een steiger moet goed tegen de gevel 

kunnen worden geplaatst, dient stabiel 

te worden opgesteld (met behulp van 

stabilisatoren of vergrendeling aan de 

gevel) en moet worden omringd door 

een hekwerk met tussenregel en kant-

planken. De werkvloer moet volledig 

dichtgelegd zijn 

•  Als het glas zwaarder is dan 50 ki-

logram moet bij het plaatsen altijd 

gebruik worden gemaakt van een 

hulpmiddel, zoals een gevelridder of 

een kraan 

•  Vallend glas door breuk of een niet 

goed functionerende glaszuiger moet 

worden voorkomen. Een extra uitval-

beveiliging moet worden gebruikt als 

dit risico optreedt   < 

Onveilig werken 

op hoogte door 

glaszetters 

komt helaas 

nog veel te 

vaak voor.
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