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Werken op hoogte: werken met hoogwerkers
Voorwaarden die van toepassing zijn voor het veilig gebruik van hoogwerkers én verstoring van de
Schipholprocessen te voorkomen.
BESCHRIJVING
Hoogwerkers worden bij (de)montage-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden op
grote schaal toegepast. Door de lage gebruiksdrempel, de werkhoogte en het gebruik
in openbare ruimten treden er echter al snel gevaarlijke situaties op.
AFSPRAAK

Deze instructie beperkt zich tot het gebruik van drie type hoogwerkers:
Categorie 1B: Telescoop-/ kniktelescoop hoogwerkers, hoogwerkers
op aanhanger, hoogwerkers op chassis of spinhoogwerkers met stempels.
Categorie 3A: Zelfrijdende schaarliften en eenpersoons verticaalliften.
Categorie 3B: Zelfrijdende telescoop- en kniktelescoophoogwerkers.

Gebruik van andere type hoogwerkers is onder voorwaarden alleen toegestaan
na schriftelijke toestemming van A/ASM/TC.

Met de hoogwerker mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht.

De gebruiker van de hoogwerker is ouder dan achttien jaar en beschikt over een geldig, door
SSVV/SOG of IPAF, erkent certificaat, passend bij het type hoogwerker 1B, 3A of 3B.

De bedienings- en veiligheidsvoorschriften bevinden zich in verkorte vorm in de werkbak. De
gebruiker heeft vooraf kennisgenomen van de inhoud van deze voorschriften.

Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de risico’s van de werksituatie en hoogwerker te
worden beoordeeld en besproken.

De hoogwerker mag niet gebruikt worden indien zich binnen een bolstraal van vijftien meter
schakelkasten en binnen een bolstraal van 25 m hoogspanningskabels bevinden.

Met de hoogwerker mag niet gemanoeuvreerd worden met de werkbak in geheven positie tenzij
de bedieningsvoorschriften duidelijk anders aangeven.

Het in- of uitstappen op een ander niveau dan het opstellingsoppervlak is niet toegestaan.
Eventueel kan na een Taak Risico Analyse (TRA) een uitzondering gemaakt worden. Dat is echter
beslist niet standaard.

Het gebruik van een hoogwerker buiten is alleen toegestaan tot windkracht 6 (ref: meldkamer).

Tijdens werkzaamheden in operationele passagiersgebieden dient 1 meter rondom de verticale
projectie van de hoogwerker incl. arm en werkbak het werkterrein te worden afgebakend.

In operationele passagiersgebieden dienen de werkzaamheden door minimaal twee werknemers
te worden uitgevoerd, waarvan één medewerker op de werkvloer.

De maximale belasting van de werkbak dient in acht te worden genomen.

Bij het werken in de bak is het dragen van goedgekeurde persoonlijke valbeveiliging
(gebiedsbegrenzing) verplicht. De enige uitzondering hierop is mogelijk voor de eenpersoonsmasthoogwerker op basis van een TRA.
WAT LEVERT HET OP

Geen risico op vallen van hoogte voor de gebruikers van de hoogwerker.

Geen risico op letsel door vallende voorwerpen vanaf de hoogwerker.

Geen risico op schade door gebruik van de hoogwerker.
WETGEVING
Arbobesluit betreffende hoofdstuk 3 ‘Inrichting arbeidsplaatsen’ en hoofdstuk 7 ‘Arbeidsmiddelen’.
ACHTERGROND INFORMATIE
Gebruik een hoogwerker alleen met toestemming van de eigenaar of beheerder van de hoogwerker.
Check vooraf de staat van de hoogwerker en de maatregelen ter bescherming van de omgeving.
Eisen ten aanzien van afzettingen in Terminal zijn opgenomen in: ‘Voorschriften voor Uitvoering van
Werkzaamheden in het Terminalcomplex’.
MEER INFORMATIE
Via de HSE Office:

AI-blad 17 – Hijs- en hefmiddelen.

Abomafoon 5.07 Hoogwerkers.
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Op internet:
www.schiphol.nl/veiligheid Golden Rules of Safety ‘Werken op hoogte’.
BIJZONDERHEDEN
Ter voorkoming van letsel door vallende voorwerpen dient vóór gebruik van een hoogwerker in de
openbare ruimte of het operationeel gebied een afzettingsplan beschikbaar te zijn.
RISICOTYPERING
BEHEERSMAATREGEL

Bestand
Eigenaar
Versie

: 1.8, 7.4, 7.8
:C

: AC021_WOH-werken met hoogwerkers.docx
: HSE Office
: Definitief, d.d. 29-05-2019

Classificatie: Extern
Pagina: 2 van 2

