
Schiphol wil een veilige plaats zijn voor iedereen die ons bezoekt. Het maakt 
daarbij niet uit of je komt als passagier, bezoeker of om je werk te doen. 
Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Vandaar dat we Golden Rules of Safety 
hebben opgesteld. De onderstaande Golden Rule of Safety gaat over werken 
op hoogte.

Werken op hoogte kan levensgevaarlijk zijn. Daarom moeten we er alles 
aan doen om vallen te voorkomen en vallende voorwerpen tegen te gaan. 
Vandaar dat we er een Golden Rule of Safety van hebben gemaakt.  
Een echte levensredder:

WERKEN OP HOOGTE

Risico’s van werken op hoogte
■ Vallen van hoogte;
■ Vallende voorwerpen; 
■ Omvallen van (rol)steigers/trappen;
■ Gaten en sparingen.

Heb je tips of opmerkingen  

hoe deze toolbox beter 

kan? Of wil je jouw  

mening met ons delen?  

We horen het graag via:  

safe_office@schiphol.nl.
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Wanneer is sprake van “werken op hoogte”?
Er is altijd sprake van werken op hoogte  als de valhoogte 2,5 m of meer is. Daarnaast is er sprake van 
werken op hoogte bij sparingen in vloeren of bij een geringere valhoogte, wanneer er het gevaar is om 
op obstakels, uitstekende delen en dergelijke te vallen. 

Welke aanpak kies je?
Bij het bepalen van de noodzakelijke maatregelen om veilig op hoogte te werken heeft  
bronaanpak de voorkeur. Dus stel jezelf de vraag:  ‘Moet ik het werk echt op hoogte uitvoeren?’.  
Indien het antwoord “Ja” is dan verdient collectieve veiligheid de voorkeur door bijvoorbeeld het  
aanbrengen van leuningwerk of het werken vanuit een hoogwerker. Persoonlijke valbeveiliging is de 
laatste keuze. Deze is alleen toegestaan als maatregelen van een hogere veiligheidsorden redelijkerwijs 
en aantoonbaar niet mogelijk is. 

Persoonlijke valbeveiliging is wel toegestaan als er sprake is van incidentele en kortdurende werkzaam-
heden, die hooguit enkele malen per jaar worden verricht en die per keer niet langer duren dan 8 uur 
met maximaal twee personen. Denk hierbij aan inspectie of onderhoud van installaties. 

Welk arbeidsmiddel kies je?
Indien werkzaamheden op hoogte noodzakelijk zijn dan is de volgende keuze voor het arbeidsmiddel 
verplicht:
1. Hoogwerker  indien redelijkerwijs niet mogelijk dan een:
2. Rolsteiger   indien redelijkerwijs niet mogelijk dan een: 
3. Trap met steunbeugel
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Waar je op moet letten als je een hoogwerker gebruikt
■ Dat de medewerker beschikt over aantoonbare vakbekwaamheid en instructie,  
 en toestemming heeft om de hoogwerker te gebruiken en minimaal 18 jaar oud is. 
■ Dat er geschikte valbeveiliging (gebiedsbegrenzing - korte verstelbare lijn) op de  
 juiste manier wordt gedragen *; 
■ Dat de ondergrond waarop de hoogwerker wordt gebruikt, vlak en voldoende 
 draagkrachtig is en dit aangetoond kan worden door middel van het onderzoek  
 van de constructeur;
■ Op instorting/inkalving in de buurt van een sleuf of ontgraving (dient vastgelegd  
 te worden in TRA); 
■ Obstakels op hoogte bij het werken met een hoogwerker; 
■ Dat het werkgebied onder de werkbak dient te worden afgezet met een harde  
 afzetting zodat passanten niet door het werkgebied lopen; 
■ Dat de werkbak op hoogte nooit verlaten mag worden, de werkzaamheden moeten  
 vanuit de werkbak worden uitgevoerd; 
■ Dat knipperlichten worden geplaatst om voorbijgangers te attenderen op de  
 werkzaamheden op hoogte na zonsondergang op een buitenlocatie (aan airside  
 geldt EASA regelgeving); 
■ Hoogwerkers dienen aantoonbaar gekeurd te zijn een voorzien van een  
 herkeuringsstikker;
■ Zorg voor een gids bij het verplaatsen van een hoogwerker in een passagiersgebied;
■ Zorg (indien mogelijk) voor een 2e persoon die op de vloer aanwezig is om de bak  
 bij een calamiteit naar beneden kan halen.  

* Alleen voor éénpersoons hoogwerkers kunnen binnen bouwgebieden, indien vastgelegd in 
het V&G-plan, TRA  of als resultaat van V&G-coördinatie uitvoering, andere regels gelden. 

Waar je op moet letten als je een rolsteiger gebruikt
■ Pas alleen een rolsteiger toe indien de inzet van een hoogwerker niet mogelijk is;
■ Bouw de rolsteiger op conform de handleiding van de leverancier;
■ Elk steigeronderdeel dient aantoonbaar goedgekeurd te zijn en voorien ven  
 herkeuringsdatum;
■ De hoogte van de werkvloer mag binnen nooit hoger zijn dan 12 meter en 8 meter  
 als je buiten aan het werk bent;
■ Plaats de rolsteiger op een stabiele ondergrond of op rijplaten/U-profielen;
■ Beklim een rolsteiger altijd via de binnen zijde en maak gebruik van luiken in de  
 platformen;
■ Monteer de werkvloer geheel aansluitend. Voorkom sparingen;
■ Blokkeer alle wielen voordat je de steiger gaat gebruiken;
■ Gebruik altijd stabilisatoren vanaf de tweede werkvloer;
■ Ga er niet buiten op een steiger werken bij een windkracht hoger dan 6 Bft;
■ De rolsteiger moet voldoen aan de nieuwe richtlijn NEN1004.

Waar je op moet letten als je een ladder of trap gebruikt
■ Een ladder is alleen toegestaan voor verticaal transport en niet als werkplek; 
■ Pas alleen een trap toe indien de inzet van een ander middel zoals een hoogwerker 
 of (rol)steiger redelijkerwijs niet mogelijk is;
■ Trappen met een veiligheidsbeugel is verplicht;
■ Ladders en trappen moeten worden opgesteld op stabiele, stevige ondergrond.

Gebruik van een ladder 
■ Ladders moeten minimaal 1 meter of 3 sporten boven de uitstapplaats uitsteken;
■ Ladders moeten worden opgesteld in een hoek van 75 graden ten opzichte van het  
 horizontale vlak (1:4);
■ Ladders moeten aan de bovenzijde voldoende zijn geborgd tegen omvallen.
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Waar je op moet letten als je een steiger gebruikt

Algemeen 
■ Raadpleeg de procedure “Vaste steigers en stalen steigers” van Schiphol voordat je  
 een steiger plaatst;
■ Indien een steiger gereed en gekeurd is, wordt deze voorzien van een steigerlabel; 
■ Een steiger zonder steigerlabel mag niet worden betreden; 
■ Steigers mogen geen uitstekende delen bevatten welke gevaar voor stoten of  
 struikelen opleveren;
■ Steigerdelen mogen de doorgang bij bestaande trappen, noodstoppen en de werking  
 van brandmelders & sprinklers. installatiedelen niet belemmeren; 
■ Het is de gebruiker niet toegestaan om zelf wijzigingen aan een steiger uit te voeren,  
 dit moet altijd door een expert uitgevoerd worden;
■ Werkvloeren zijn rondom voorzien van stalen leuningen (handregel + knieregel) en  
 een schoprand;  
■ Werkvloeren moeten indien deze boven operationeel gebied zijn aangebracht voorzien  
 worden van brandvertragende folie zodat er geen vuil en/of materiaal in de operatie  
 terecht komt;
■ De steiger dient beveiligd te zijn tegen inklimmen (volledige afscherming).

Aarding
■ Indien er een elektrische installatie op of aan de steiger aanwezig is of met elektrisch  
 gereedschap op de steiger wordt gewerkt is het noodzakelijk de steiger te aarden; 
■ Indien sprake is van aanrijdgevaar van de steigerconstructie dient aanrijdbeveiliging  
 te worden geplaatst. 

Oplevering en overdracht 
■ Elke steiger dient bij oplevering te zijn goedgekeurd door de steigerbouwer en 
 door Schiphol;
■ Bij geconstateerde afwijkingen aan de steiger: verlaat de steiger, verwijder de  
 steigerlabel, en meldt de afwijking bij de leidinggevende. 

Werken op platte daken 
■ Werkzaamheden mogen zonder voorzieningen worden uitgevoerd indien de werkplek  
 zich op minimaal 4 m van een (onbeveiligde) dakrand bevindt. Voorwaarde is dat het dak  
 veilig te betreden is en de werkplek veilig te bereiken;  
■ De 4 meter zone moet zijn aangeduid met een permanente markering (gele stippellijn);
■ De veilige zone kan tijdelijk worden verruimd tot 2 meter van de rand van het dak door  
 een harde markering te plaatsen;
■ Indien binnen 2 meter van de rand van het dak moet worden gewerkt en er geen  
 collectieve veiligheid (opstand, leuningwerk) dient persoonlijke valbeveiliging te  
 worden toegepast; 
■ Gebruik valbeveiliging van het type “gebiedsbegrenzingssysteem zodat een val  
 absoluut onmogelijk is;
■ Let op: is de windkracht hoger dan 6 Bft of is er sprake van extreme  
 weersomstandigheden, dan mag het dak niet worden betreden: dakbetredingsverbod. 
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TIPS: 

Blijf altijd alert! 

Bij twijfel: altijd vragen 

Onderbreek indien nodig het werk

Wat verwacht Schiphol van jou? 
■ Vraag je af of de werkzaamheden wel op hoogte moeten. Of dat er een andere oplossing  
 is. Als het antwoord ja is kies voor de veiligste oplossing: voor jezelf en anderen; 
■ Voer een LMRA (Last Minute Risico Analyse) uit.   
 Zie hiervoor de Golden Rule of Safety: LMRA;
■ Controleer de werkvergunning;
■ Inspecteer en controleer je werkplek;
■ Kijk waar de vluchtroutes en verzamelplaats(en) zijn;
■ Controleer het arbeidsmiddel: hoogwerker/(rol)steiger/ladder of trap;
■ Controleer de gereedschappen die je gaat gebruiken;
■ Inspecteer en controleer je valbeveiliging;
■ Bekijk de weersomstandigheden en kijk naar de voorspellingen;
■ Zorg voor een afgezet werkgebied rondom je werkplek als je vermoedt dat er  
 voorwerpen kunnen vallen;
■ Zorg ervoor dat gereedschap op hoogte is vastgemaakt aan de persoon die het gebruikt  
 door middel van een gereedschapsgordel in combinatie met een gereedschapslijn.

Wat je van Schiphol mag verwachten
Van Schiphol krijg je alle ruimte om alles te doen wat nodig is om in een veilige omgeving te 
kunnen werken. We doen het veilig of we doen het niet. 
Daarnaast mag je ons ook actief om ondersteuning vragen om je werk veilig te kunnen doen. 
Je kunt ons bereiken via safe_office@schiphol.nl of natuurlijk via jouw leidinggevende. 

Samenvatting
■ De volgorde bij de keuze van een arbeidsmiddel voor werken op hoogte is  
 1: hoogwerker      
 2: rolsteiger en   
 3: trap met steunbeugel
■ Bouw een rolsteiger volgens de gebruikershandleiding op;
■ Werk alleen op steigers voorzien van een steigerkaart;
■ Gebruik een harnasgordel wanneer randbeveiliging ontbreekt;
■ Gebruik een harnasgordel wanneer je in een hoogwerker staat;
■ Gebruik een ladder nooit als werkplek;
■ Gebruik alleen trappen met een steunbeugel;
■ Wees je bewust van het risico op vallende voorwerpen. 
■ Betreed daken nooit zonder toestemming van de opdrachtgever.

De inhoud van deze Golden Rule dient in combinatie te worden gelezen met de inhoud van 
de Arbocatalogus werken op hoogte: www.schiphol.nl/veiligheid  
• AC018 WOH-vallen van draagbare ladders en trappen;
• AC019 WOH-vallen van hoogte;
• AC020 WOH-valgevaar van-door vaste stalen steigers; 
• AC022 WOH-letsel door gebruik rolsteigers.


