
DEKRA werkt al bijna 100 jaar aan veiligheid. In Nederland zijn we marktleider op het 
gebied van arbeidsveiligheid in de industrie. Onze diensten zijn een essentieel 
onderdeel van DEKRA’s missie om de wereldwijde partner in veiligheid te worden. In de 
arbeidsveiligheid zijn wij onder andere actief in de petrochemie, chemie, olie en gas, 
energie, bouw & infra en farma & voedselindustrie. We ontzorgen onze klanten met een 
uitgebreid dienstenaanbod bestaand uit: 

CONSULTANCY - PROJECT SUPPORT - TRAININGEN 

Werken met een hoogwerker 
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Inleiding 

Werken met een hoogwerker brengt risico's met zich mee. Bij ongeveer 80% van de ongevallen met 

hoogwerkers is de oorzaak foutief of onveilig handelen door de bediener/gebruiker. Medewerkers die met een 

hoogwerker werken moeten daarom deugdelijk geïnstrueerd en geoefend zijn in veilig gebruik van een 

hoogwerker.  

 

Doel 

Na de training zijn de deelnemers in staat om op verantwoorde en veilige wijze, volgens voorschriften te werken 

met een hoogwerker.  

 

Bestemd voor 

Medewerkers die (incidenteel) belast zijn of worden met het werken / manoeuvreren met een hoogwerker.  

Deelnemers moeten in het bezit zijn van het certificaat B-VCA en minimaal 18 jaar oud zijn. 

 

Inhoud van de training 

Tijdens de training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod (theorie en praktijk): 

 Wet- en regelgeving 

 Soorten hoogwerkers 

 Technische specificaties en eigenschappen 

 Belangrijke begrippen 

 Het gebruik van een hoogwerker 

 Veiligheid tijdens het gebruikv an hoogwerkers 

 Controles en onderhoud 

 Veiligheid tijdens het werk 

 Praktijktraining 

 

Duur 

De training duurt 1 dag 

 

Resultaat 

De training wordt afgesloten met een onafhankelijk examen SSVV Opleidingengids risicovolle taak VCA (SOG). 

Dit bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Conform SOG bestaan er 3 categorieën hoogwerker met 

afzonderlijke examinering: 

 cat. 1B: Werken met een statische boom hoogwerker 

 cat. 3A: Werken met een mobiele verticale hoogwerker 

 cat. 3B: Werken met een mobiele boom hoogwerker 

De geldigheid van het certificaat is 5 jaar. 

 


