Inspecteren en controleren
Hoogwerker

Werkterrein

Voor gestart wordt met het werken met de hoogwerker
moet de gebruiker deze controleren op de volgende punten.
Bij onvolkomenheden dient direct contact opgenomen te
worden met de verhuurder.

Het werkterrein dient ook vooraf geïnspecteerd te worden
en ook in de (directe) omgeving moet u rekening houden
met enkele zaken. Het volgende is van belang:

Ja

Nee n.v.t.

Ja

Nee n.v.t.

1

Is de hoogwerker onbeschadigd
en zijn er geen losse bouten,
scheuren, slijtage of lekkages?







9

Is het werkterrein schoon en
vlak, ontdaan van losliggend
puin, schroot e.d.?







2

Is de gebruiksaanwijzing
aanwezig?







10

Biedt de grondslag voldoende
stevigheid en draagkracht?
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Is er voldoende brandstof,
koelvloeistof en is de olie van
de motor en het hydraulisch
systeem op peil?
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Is de ondergrond stabiel voor
het rijden/stempelen?







4

Is de accu vol en laadt deze
op wanneer de motor wordt
gestart?
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5

Is de nooddaalprocedure
bekend bij de gebruiker en is er
voorziening voor communica�e
naar beneden?

Is de ondergrond stabiel en
vlak voor het rijden op hoogte?
(bij een scheve ondergrond
dient u de aanwijzingen van de
fabrikant te volgen)
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Is het werkterrein vrij van
obstakels zoals leidingen, sloten,
kelders, pu�en?







6

Is het bedieningssysteem voor
gebruik gecontroleerd?
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Werkt het hydraulisch systeem
naar behoren en verlopen de
bewegingen soepel?



Hee� u zich aan de
speciale voorschri�en en
waarschuwingssignalen
gehouden die van toepassing
zijn op het werkterrein?

15

Is de directe omgeving vrij
van verkeer of zijn (de juiste)
wegafze�ngen gebruikt?







16

Is de directe omgeving vrij van
hoogspanningsleidingen?







7

8

Zijn de banden of rupsen
onbeschadigd?
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Daar waar met ‘nee’ is geantwoord, dienen passende
maatregelen te worden genomen, anders mag de
hoogwerker niet gebruikt worden.

Veilig werken met
hoogwerkers
Een hoogwerker is een mobiele werkplek waarmee
het mogelijk is om veilig en eﬃciënt op hoogte te
werken. Er bestaan geen gevaarlijke hoogwerkers, er
bestaan wel situa�es waarin mensen op gevaarlijke
wijze werken met hoogwerkers. Daarom is het zeer
belangrijk om veiligheidsvoorschri�en op te volgen.

Gebruik van de hoogwerker
Ook zijn er �jdens het gebruik punten die in acht moeten
worden genomen om de veiligheid zo goed mogelijk te
waarborgen:
1.

Bediening mag alleen door een geïnstrueerd en
deskundig persoon van 18 jaar of ouder die bekend is
met de bediening van de hoogwerker.

2.

De gebruiker dient de gebruiksaanwijzing te lezen en op
te volgen.

3.

Het horizontaal en ver�caal transport van de
hoogwerker mag alleen wanneer er schri�elijke
toestemming is van de verhuurder.

4.

U dient toezicht te hebben bij het rijden op de openbare
weg.

5.

Afze�ngen dienen gebruikt te worden bij het werken op
de openbare weg.

6.

Indien de hoogwerker wordt geparkeerd dient dit correct
te gebeuren en moeten de sleutels worden verwijderd
om misbruik te voorkomen.

7.

De gebruiker dient op de juiste wijze in en uit de bak
te stappen en zich te beschermen tegen vallen door
het dragen van een gordel met korte lijn en zonder
valdemping. Gebruik daarbij de juiste aanlijnpunten.

8.

Het alleen werken met een hoogwerker kan alleen
wanneer het laag risicowerk betre�.

9.

Het maximaal aantal personen werkzaam in de bak mag
niet overschreden worden.

10. Gebruik de hoogwerker daar waar hij voor bedoeld is.
Dus niet voor hijswerkzaamheden, als stut, krik of het op
hoogte brengen en/of houden van een voorwerp.
11. Werk veilig door niet op de leuning van de bak te
klimmen, geen trap te gebruiken en niet buiten de bak te
reiken. Extra waakzaamheid wordt geadviseerd wanneer
werkzaamheden uitgevoerd worden als: stralen, spuiten,
branden en het werken met elektrische middelen.
12. De werkbakdeur dient al�jd gesloten te zijn.

13. Overschrijd de maximale werklast niet en verdeel
belas�ng zo gelijkma�g mogelijk over de werkbak. De
bak mag eenmaal op hoogte niet meer (over)belast
worden.
14. Maak een goede inscha�ng van de benodigde
zwenkruimte, breedte van de hoogwerker, vereiste
doorrijhoogte etc.
15. Bij windkracht 6 en hoger en opkomend onweer moet
het werken in de hoogwerker direct gestaakt worden.
16. Tijdens het werken in de buurt van andere beweegbare
machines is extra zorgvuldigheid geboden. Bij een groot
botsrisico dient er een coördinator aanwezig te zijn die
met alle betrokken gebruikers communiceert.
17. De gebruiker moet vanuit de werkbak voldoende zicht
hebben op de onderwagen.
18. Iedere keer wanneer de gebruiker de hoogwerker verlaat
moet de werkbak in de laagste posi�e geplaatst zijn.
19. Het is verboden om op hoogte in en uit te stappen.
Keuring
In de Arbowet is vastgelegd dat mobiele arbeidsmiddelen
jaarlijks door een deskundige gekeurd moeten worden.

Waarom kiest u voor een VSB-bedrijf?
 Waarborgregeling van VSB als waarborg voor kwaliteit en
veiligheid
 Gerenommeerde bedrijven als lid
 Gegarandeerde deskundigheid bij ontwerp, uitvoering en
onderhoud
 Contacten met keurende instan�es en normcommissies
Voor elke situatie een oplossing
Op de website van de VSB (www.vsbnetwerk.nl) kunt u
vinden welke VSB-leden hoogwerkers in hun leveringspakket
hebben opgenomen.
Vereniging van Steiger-, Hoogwerken Betonbekis�ngbedrijven (VSB)
T 0318 544 903
E info@vsbnetwerk.nl
I www.vsbnetwerk. l

