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6 BIJLAGE 1 – STROOMSCHEMA’S  

Veel technische geschoolden maken gebruik van stroomschema’s om 

(besluitvormings)processen te doorgronden.  

Daarom is als hulpmiddel aan dit document een stroomschema toegevoegd. Dit 

stroomschema volgt de afwegingen die ook de wetgever heeft gebruikt bij het inrichten 

van de arbowetgeving. 

Van belang daarbij is dat de Installatie en Isolatiebranches bijna altijd op locaties van de 

opdrachtgever werken – soms meerdere per dag – waarbij maatwerkoplossingen 

noodzakelijk zijn. Onderstaande schema’s zijn dan ook slechts een leidraad, de 

afwegingen over welke methode van valbeveiliging in een bepaalde situatie kan worden 

toepast behoren door de verantwoordelijke functionaris steeds weer gemaakt te worden. 

 

 

Toelichting 

1.Valgevaar aanwezig? 

Bepaal aan de hand van de beschikbare informatie 
(opdracht, bestek, projectdossier) of valgevaar 
bestaat bij de uitvoering. Dat bestaat in ieder geval 
bij een valhoogte van 2,5 meter of meer. 

2.Plaatsen bordes, steiger, stelling mogelijk? 

Het creëren van veilige werkplek is de basisoplossing 
voor veilig werken op hoogte. Ga na of dit mogelijk is 
voor de uitvoering van het project. 

3.Kies optimale oplossing 

Kies voor een oplossing voor het creëren van een 
veilige werkplek, die het beste past bij de locatie en 
de uit te voeren werkzaamheden. 

4. Documenteren 

Leg de argumenten voor uw keuze digitaal of op 
papier vast. Indien u geen steiger e.d. wilt 
toepassen, geef dan duidelijk aan waarom u van 
mening bent dat het redelijkerwijze niet mogelijk is. 
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Toelichting 

5.Hekwerk, leuning etc. plaatsen? 

Bepaal of een veilige werkplek gecreëerd kan 
worden door het plaatsen van leuningen, hekwerken 
e.d.  

N.B. dit kan ook nodig zijn in combinatie met de 
hiervoor genoemde steigesr e.d. 

6.Kies optimale oplossing 

Maak uw keuze voor een optimale oplossing passend 
voor de locatie en de uit te voeren werkzaamheden. 
Houdt rekening met eventuele beperkingen van het 
gebouw of constructie, zoals onvoldoende 
draagkracht. 

7.Documenteren 

Leg de argumenten voor uw keuze digitaal of op 
papier vast. Indien u geen leuning e.d. wilt 
toepassen, geef dan duidelijk aan waarom u van 
mening bent dat het redelijkerwijze niet mogelijk 
is. 

8. Werkplek voldoende veilig? 

Ga na of met de getroffen maatregelen de werkplek 
voldoende veilig is of dat er nog andere maatregelen 
noodzakelijk zijn Denk bijvoorbeeld aan 
positioneringsgordels in hoogwerkers of specifieke 
eisen van de opdrachtgever. 

 

 

Toelichting 

9.Ladder toepassen? 

Maak gebruik van de laddertabel (zie pag 16 om te 
bepalen of een ladder kan worden ingezet om het 
werk veilig uit te voeren  

N.B. dit kan ook nodig zijn in combinatie met de 
hiervoor genoemde steigers e.d., bijvoorbeeld om 
van de werkvloer op de steigervloer te komen. 

10.Andere valbeveiliging toepassen? 

Indien de voorgaande oplossingen niet toepasbaar 
zijn, kan een andere valbeveiliging worden 
toegepast 

11.Kies optimale oplossing 

Maak uw keuze voor een optimale oplossing passend 
voor de locatie en de uit te voeren werkzaamheden. 
Houdt rekening met eventuele beperkingen van het 
gebouw of constructie, kennis en vaardigheden van 
uw werknemers. 

12.Documenteren 

Leg de argumenten voor uw keuze digitaal of op 
papier vast. Geef daarbij duidelijk aan hoe u er 
voor zorgt dat de valbeveiligingsmiddelen veilig 
gebruikt kunnen worden en hoe u controle daarop 
uitoefent. 
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Toelichting 

13. voorbereiden - organiseren - huren - 

aanbrengen valbeveiliging 

Nadat de afgewogen keuze voor de (combinatie van) 
maatregelen voor valbeveiliging is gemaakt, moeten 
deze maatregelen worden uitgevoerd voor dat met de 
uitvoering van de werkzaamheden kan worden 
gestart. 

14.Veilig uitvoering mogelijk? 

Een laatste controle op de genomen maatregelen is 
noodzakelijk voor dat met de feitelijke uitvoering van 
de werkzaamheden kan worden gestart. (LMRA) 

15.STOP! 

Als blijkt dat de werkzaamheden niet veilig kunnen 
worden uitgevoerd, stop dan onmiddellijk met het 
project en voer overleg met de opdrachtgever over 
de ontstane situatie en alternatieve mogelijkheden. 
Doorloop dit schema zo nodig opnieuw naar 
aanleiding van de wijzigingen. 

15.Project veilig uitvoeren 

Blijf tijdens de uitvoering van het project alert op 
risicovolle situaties. 
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7  BIJLAGE 2 - RISICO, ARBEIDSHYGIËNISCHE 
STRATEGIE EN HET REDELIJKERWIJS PRINCIPE  

ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE  

Voor het bestrijden van risico’s wordt door de Arbowet de volgende volgorde aangehouden:  

1. risico’s dienen eerst bestreden te worden bij de bron;  

2. als dat niet lukt, dient collectieve valbeveiliging toegepast te worden; 

3. pas als dat ook niet lukt, mag worden overgegaan op persoonlijke 

valbeveiliging.  

Deze volgorde wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd en is in de Arbowet 

opgenomen (artikel 3, lid 1 onder b.)  

 

Risico’s bestrijden bij de bron  

Door bij het ontwerp van een gebouw of installatie al te bedenken hoe de installatie 

geïnstalleerd en onderhouden gaat worden, kunnen risico’s worden voorkomen. Zo kan 

bijvoorbeeld blijken dat het logischer is om leidingen weg te werken in de vloer dan 

boven het plafond. Delen van de installatie laten préfabriceren is een andere 

mogelijkheid, zo kan de tijd dat op hoogte wordt gewerkt aanzienlijk worden bekort. 

Een lichtarmatuur dat vanaf de grond naar beneden gehaald kan worden om een lamp te 

vervangen, is ook een voorbeeld van een bronmaatregel.  

 

Een ander voorbeeld van het bestrijden van risico’s bij de bron is het aanbrengen van 

permanente beschermingsmiddelen. Zo kan men voor het onderhoud van een lucht-

behandelingskast boven op een dak, door op het dak permanente hekwerken te plaatsen, 

zonder risico onderhoud plegen, zonder steeds opnieuw extra maatregelen te 

hoeven  nemen. Ook borstwering met een hoogte van minimaal 1 meter wordt gezien als 

perma- nent beschermingsmiddel.  

 

Andere maatregelen die tot bronmaatregelen gerekend kunnen worden zijn:  

 niet werken boven een windsterkte van 6 BF,  

 niet werken op (hellende) daken bij regen, sneeuw en onweer,  

 het opgeruimd houden van de werkplek,  

 het voorkomen van zwaar werk en werken in moeilijke houdingen.  

  

Collectieve valbeveiliging  

Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om bronmaatregelen te treffen, dienen 

collectieve maatregelen getroffen te worden. Dit kunnen dakrandbeveiliging en het 

plaatsen van steigers en/of bordessen zijn. Sparingen dienen dicht gelegd te worden met 

voldoende stevig materiaal.  

 

Deze maatregelen moeten worden toegepast als er binnen 2 meter van de (dak)rand 

wordt gewerkt. Als deze maatregelen niet mogelijk zijn, kunnen netten gespannen 

worden. Hiervoor zijn wel voldoende stevige verankerpunten noodzakelijk.  
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Bij werk op meer dan 2 meter van de kant, maar op minder dan 4 meter dan kan volstaan 

worden met het afzetten en markeren van de werkplek.  

 

Bij werk op meer dan 4 meter van de rand dan is het markeren van de werkplek 

voldoende.  

 

Persoonlijke valbeveiliging  

Pas als alle voorgaande maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn, mogen persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM’s) worden gebruikt. Voor bijvoorbeeld het uitvoeren van 

kortdurende klussen kan het opbouwen van een steiger namelijk meer risico’s met zich 

meebrengen dan dat er gebruik wordt gemaakt van PBM’s.  

Voor PBM’s bij werken op hoogte zijn voldoende stevige verankerpunten 

noodzakelijk.  Dit zijn vaak speciaal voor dit doel permanent aangebrachte 

bevestigingspunten.  

REDELIJKERWIJSBEGINSEL 

Het kiezen van de maatregel die moet worden toegepast of het soort beschermingsmiddel 

dat moet worden gebruikt, is afhankelijk van wat ‘redelijkerwijs’ de beste keus is. 

‘Redelijkerwijs’ is hierbij afhankelijk van operationele, veiligheidstechnische en 

economische beperkingen.  

 

Operationele beperkingen  

Een operationele beperking is een beperking die voortvloeit uit de omstandigheden op de 

werkplek. Zo kan in een smalle schacht het plaatsen van een steiger niet mogelijk zijn of 

er zijn geen mogelijkheden om vangnetten op te hangen.  

 

Veiligheidstechnische beperkingen  

Soms weegt het risico van het installeren van een veiligheidsmiddel niet op tegen 

de  veiligheid die het uiteindelijk zou moeten bereiken. Dit heet een 

veiligheidstechnische  beperking. In het geval van een korte klus kan het bijvoorbeeld 

minder gevaarlijk zijn om  gebruik te maken van PBM’s, dan het risico lopen dat gepaard 

gaat met het installeren van dakrand beveiliging.  

 

Economische beperkingen  

Ook economische beperkingen mogen meewegen in het redelijkerwijs principe, 

echter  alleen in extreme gevallen. Dit geldt bijvoorbeeld als de opstelkosten van 

collectieve  beschermingsmiddelen niet in verhouding staan tot het gebruik van PBM’s.  

 

Het doel blijft echter altijd een veilige werkplek! 


