
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 op hoogte 
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Inleiding 
Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Niet alleen kunnen medewerkers vallen en letsel op lopen. Ook 

kunnen er spullen naar beneden vallen en bij andere personen letsel veroorzaken. Per situatie moet bekeken 

worden welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarom moeten per situatie veiligheidsmaatregelen 

worden genomen op basis van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). 

 

Doel 
De training Werken op hoogte wordt in overleg met u op maat gemaakt voor uw specifieke bedrijfssituatie. Met 

u zal worden afgestemd welke kennis en kunde de deelnemers na afloop van de training moeten hebben.  

 

Bestemd voor 
De training kan op maat worden gemaakt voor bijvoorbeeld: 

 Personen die werkzaamheden op hoogte moeten uitvoeren 

 Personen die aan anderen opdracht geven voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte 

 Eigenaren en beheerders van gebouwen 

 

Inhoud van de training 
Hieronder volgt een overzicht van mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen. De precieze invulling 

wordt met u afgestemd: 

 Wet- en regelgeving over werken op hoogte, vertaald naar praktische veiligheidsmaatregelen 

 Uitvoeren van een RI&E werken op hoogte bij diverse praktijksituaties en vaststellen van situatie specifieke 

veiligheidsmaatregelen (aan de hand van praktijkvoorbeelden) 

 Regels voor veilig werken met ladders, hoogwerkers, (rol)steigers 

 Regels voor veilige werken op daken (veilige toegang en veilig lopen/werken) 

 Collectieve valbeveiligingsmaatregelen en -middelen 

 Maatregelen ter voorkoming van vallende voorwerpen van hoogte 

 Persoonlijke valbeveiligingsmiddelen (welke middelen, wanneer en hoe te gebruiken) 

 Redden van mensen op hoogte 

 

Resultaat 
Na afloop van de training wordt een bewijs van deelname verstrekt 

 


