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Werken met de hoogwerker  
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Instructie (volgende blz.) gegeven op: ……... - ……... - ……..….. 
 
Te: ……………………..……………………………………. 
 
Door: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aanwezig: 
 

Naam Paraaf 
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Besproken onderwerpen: (vink aan wat is besproken) 

 

 Lees de gebruikershandleiding voor het werken met de hoogwerker. 

 Werk alleen met een gekeurde hoogwerker. 

 Controleer de hoogwerker voor het gebruik:  de relingen, sluiting van het toegangshek, 

noodstopvoorzieningen, de mast, het oliepeil, het brandstofpeil en de bandenspanning. 

 Controleer of de ondergrond stabiel genoeg is om de hoogwerker te laten rijden en stempelen. 

 Stel de hoogwerker stabiel op. 

 Overschrijd de maximale belasting van de bak niet. 

 Zet een afzetting en signalering bij aanrijdgevaar. 

 Zet de plaats waar voorwerpen van hoogte kunnen vallen af. 

 Let op klemgevaar bij heffen/zakken/zwenken. 

 Directe omgeving moet vrij zijn van hoogspanningsleidingen. 

 Werk altijd met een medewerker op de grond. 

 Geef de persoon op de grond een instructie over de bediening van de nooddaalinrichting. 

 Werk in de hoogwerker aangelijnd. Gebruik hiervoor een valbeperkende gordel. 

 Draag veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm. 

 Verlaat een werkbak niet op hoogte: in- en uitstappen op hoogte is verboden. 

 Het in- en uitstappen van de bak in onderste positie moet plaats vinden met de hulpmiddelen 

waarin de fabrikant heeft voorzien (trapjes/leuningen). De toegang in de bak is beveiligd tegen op 

hoogte openen. Het is niet toegestaan hiervoor hulpmiddelen aan te brengen, zoals kabelbinders 

(tie-wraps) om sneller in- en uit te stappen. 

 Werk niet boven windkracht 6. 

 Bij schade moet dit direct gemeld worden en de machine moet buiten gebruik gesteld worden. 

 Parkeer de hoogwerker op een veilige plaats en haal bij parkeren de sleutels er uit. 

Aanvullende bespreekpunten: 

 De Arbocatalogus: Werken op hoogte met de hoogwerker 
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