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 1.1 Hoofdpunten

Als we de hoogwerker gaan bedienen, krijgen we te maken met de Arbeidsomstandig-
hedenwet (Arbowet).
De Arbowet geeft regels voor: 

• Veiligheid;
• Gezondheid;
• Welzijn bij de arbeid.

Het doel van de Arbowet is:

Het bevorderen van menswaardige arbeid.

De Arbowet is een kaderwet (of raamwet). Dit betekent dat alleen de algemene voor-
waarden voor de Arbozorg worden aangegeven.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de 
Arbowet. Dit ministerie geeft ook de AI-bladen uit. In de AI-bladen lezen we hoe de 
beleidsregels met betrekking tot arbeidsomstandigheden in de praktijk moeten worden 
vertaald.

In Arbo-informatieblad AI-14 worden aanwijzingen gegeven 
voor een veilig gebruik en een veilige constructie van diverse 
transportwerktuigen, die worden toegepast bij het trans-
porteren en opslaan van goederen binnen bedrijven en de 
daarbij behorende terreinen (hoogwerkers kan je daar ook 
onder meenemen). 

Ter voorkoming van ongevallen moet het werken met 
hefwerktuigen en hijswerktuigen zoals hoogwerkers, 
alsmede het gebruik van hijsgereedschap, met de nodige 
(voor)zorg gebeuren. AI-blad 17 geeft aan op welke wijze,  
bij de huidige stand van de techniek en met inachtneming 
van de wettelijke bepalingen:

• De machines veilige geproduceerd kunnen worden;
•  De machines en hulpmiddelen veilig gebruikt kunnen 

worden;
• Aan welke eisen het onderhoud moet voldoen.

1 De Arbowet
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 1.2 Ongevallen

De praktijk wijst uit dat ongevallen met transportmiddelen met een heffunctie voorname-
lijk te wijten zijn aan:

• Fouten die gemaakt worden door het bedienend personeel;
• Ondeugdelijke constructie.

Onderzoek leert dat de meeste ongevallen door menselijke fouten worden 
veroorzaakt!

Om ongevallen te voorkomen, hebben de werkgever en de werknemer verplichtingen.

Verplichtingen van de werkgever
De verplichtingen van de werkgever zijn:

• Het werk moet zo georganiseerd zijn dat er geen nadelige invloed uitgaat op de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemer;

• Moet maatregelen treffen, gericht op collectieve bescherming van de werknemer;
• Moet een goede en veilige inrichting van de arbeidsplaatsen ter beschikking stellen;
• Moet goede arbeidsmiddelen ter beschikking stellen, die ook gekeurd zijn;
• Moet het werk zo organiseren dat dit veilig kan worden uitgevoerd;
• Moet variatie aanbrengen in het werk;
• Moet de werknemer inlichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan 

verbonden risico’s, dat betekent: voldoende aantoonbare instructie geven (opleiding);
• Stelt persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de werknemers;
• De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften en het 

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De werkgever stelt persoonlijke beschermingsmidelen ter beschikking die de werknemer moet gebruiken.
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Verplichtingen van de werknemer
Naast de werkgever heeft ook de werknemer verplichtingen:

• De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten op de juiste wijze gebruikt en 
onder houden worden;

• De op arbeidsmiddelen aangebrachte beveiligingen mogen niet veranderd of buiten 
gebruik gesteld worden;

• Moet meewerken aan voor hem georganiseerde opleidingen;
• Moet de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid direct 

bij de werkgever melden;
• Moet arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken.

Een medewerker die een hoogwerker bedient, moet oog hebben voor:
• Veiligheid;
• Gezondheid;
• Kwaliteit van het werk.

Bovengenoemde punten zijn sterk afhankelijk van onze persoonlijke instelling (houding) 
en mentaliteit! Jouw werk vraagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het wordt zo 
vaak gezegd:

“Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van/op jouw werk”.

Als werknemer kan je, als het gaat om jouw veiligheid, de volgende vragen stellen:
1. Ik weet welk werk ik moet doen JA NEE
2. Ik ben bekend met de omgeving JA NEE
3. Ik weet wat de gevaren zijn JA NEE
4. Ik weet hoe de gevaren voorkomen moeten worden JA NEE
5. Ik kan het werk veilig uitvoeren JA NEE
6. Om het werk veilig uit te voeren, heb ik de juiste PBM’s JA NEE
7. De PBM’s zijn in een goede staat JA NEE
8. De hulpmiddelen die gebruikt worden zijn veilig JA NEE
9. Zijn de hulpmiddelen gekeurd? JA NEE
10. Ik heb voldoende instructie gekregen JA NEE
11. Er is niets veranderd in mijn werk dat invloed heeft op de gevaren JA NEE
12. De werkzaamheden veroorzaken geen gevaar voor anderen JA NEE
13. Ik weet wat ik moet doen bij een incident/ongeval JA NEE
14. Ik weet wie ik moet waarschuwen JA NEE
15. Ik weet hoe ik moet handelen JA NEE

 1.3 Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)

De Inspectie SZW is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid en heeft onder andere de volgende taken:

• Zij ziet erop toe dat werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels 
op het gebied van de arbeid. Het gaat vooral om de Arbeidsomstandighedenwet, de 
Wet arbeid vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet;

• Zij onderzoekt arbeidsongevallen, klachten en tips;
• Zij verricht onderzoek bij bedrijven en instellingen om na te gaan hoe het beleid in 

de praktijk uitpakt.

Ongevallenonderzoek
Een werkgever moet een ernstig arbeidsongeval direct melden aan de Inspectie SZW.
Er vindt een intakegesprek plaats en zo nodig wordt het ongeval onderzocht door een 
inspecteur. Aangezien een arbeidsongeval vaak leidt tot gezondheidsschade of materiële 
schade staat een zorgvuldige behandeling voorop.






