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PROCEDURE WERKEN OP HOOGTE BIJ GEBOUWEN VAN DE PG DE OPEN HOF (DEF. VERSIE) 

          Zowel vanuit ARBO-perspectief als uit Bijbels perspectief is het nodig om goede en voldoende 
          maatregelen te nemen om letsel en ongevallen te voorkomen bij het werken op hoogte. Niet 

voor niets staat er in Deuteronomium 22 vers 8: 
 “Als u een huis bouwt, moet u het dak voorzien van een balustrade, anders bent u aansprakelijk 

wanneer iemand er afvalt”.  
 
 Deze procedure beschrijft hoe er gehandeld moet worden als er in of op gebouwen van de 

Protestantse Gemeente De Open Hof op hoogte of op het dak gewerkt moet worden. Dit laat 
onverlet dat iedere persoon of ingehuurd bedrijf zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft bij 
het werken op hoogte.  

  
1. Reikwijdte 
   Alle werkzaamheden op hoogte in en op de gebouwen van de Protestantse gemeente (PG) 

De Open Hof in Oud-Beijerland. 
  

2. Doel, toepassingsgebied en eisen 
  
 Doel 

Het doel van deze procedure is het vermijden van letsel aan personen en/of schade bij werken 
op hoogte. Er moet gericht worden gekeken of risico voorkomen kan worden en wat het meest 
effectief is om incidenten te voorkomen.  
 
Eisen 
Werken op hoogte dient altijd zo veilig mogelijk te gebeuren. Maak een analyse van de risico’s 
maar wees je bewust dat er altijd een “restrisico” is. Betrokkenen worden gestimuleerd om – 
naast het naleven van de vastgestelde procedure – ook zelf actief na te denken en te handelen 
om risico’s tot een minimum te belperken. 

 
3. Verantwoordelijke voor uitvoering 

Voor het kerkgebouw De Open Hof is de koster verantwoordelijk voor het toezicht op de 
uitvoering onder leiding en eindverantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. 

 
4. Referenties 

Europese Richtlijn Werken op Hoogte 
Arbobesluit Artikel 7.23b Specifieke bepalingen betreffende steigers 
 

5.      Definities 
• Van werken op hoogte is sprake als er valgevaar bestaat. Niet alleen de hoogte, maar 

ook het karakter van de werkzaamheden en de directe omgeving bepalen het gevaar.  
• Van werken op hoogte is sprake als het hoogteverschil groter is dan 2,5 meter. 
• Van werken op hoogte is sprake als werkzaamheden worden verricht waarbij het contact 

met een stabiele ondergrond is vervangen door een ladder, steiger of hoogwerker. 
 

6. Werkwijze 
Deze procedure bevat de minimale voorschriften voor het werken op hoogte. Bij 
werkzaamheden op hoogte moet men altijd met tenminste twee (2) personen zijn. 
 
Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch 
verantwoorde steiger, stelling of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, moet het meest geschikte 
arbeidsmiddel gekozen worden om het werk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Daarnaast 
dient voorkomen te worden dat voorwerpen kunnen vallen. Tevens moet het gebied rondom het 
werkgebied afgezet worden, zodat niemand getroffen kan worden door vallende voorwerpen. 

 
De ladder 
Het gebruik van een ladder en plateautrap als werkplek is onder voorwaarden toegestaan. De 
ladder moet technisch voldoen aan de geldende voorschriften. Het risico op ongevallen moet 
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zo klein zijn, dat er geen reden is om andere, veiliger middelen te gebruiken. Ook als er sprake 
is van een locatie die niet kan worden aangepast aan andere arbeidsmiddelen mag men een 
ladder gebruiken. 

 
Regels gebruik van ladders 

• Ladders en andere (technische) hulpmiddelen moeten periodiek gekeurd worden.  
   (visueel door koster, jaarlijks bij arbo-ronde en 1 x per vier jaar bij de RI&E). 
• Ladders moeten stabiel geplaatst worden, op een onbeweeglijke ondergrond en voorzien 

van een stabilisator. 
• De voet van een draagbare ladder mag niet weg kunnen glijden.  
• Beweegbare ladders moeten worden vastgezet voor ze worden betreden.  
• Werknemers moeten altijd bij op- en afstappen veilige steun en houvast aan de ladder 

hebben. 
  

De rolsteiger  
Een rolsteiger mag worden opgebouwd door ervaren personen die op de hoogte zijn van de 
montage-instructie van het betreffende rolsteiger systeem. De gebruikershandleiding moet op 
de werkplek aanwezig zijn. Voordat een rolsteiger in gebruik genomen wordt moet er een 
opstelling controle worden uitgevoerd. Bij gebruik van een steiger moet een veilige steun en 
houvast zijn.  
 
Voor het gebruik van steigers geldt: 
• Een rol steiger mag niet kunnen wegglijden of ongewilde bewegingen maken. 
• De vloeren van rolsteigers mogen bij normaal gebruik niet kunnen bewegen.  
• De rolsteiger moet van binnenuit worden opgebouwd. De vloer moet zijn voorzien van een 

toegangsluik. 
• Tussen de vloeren en de valbeveiliging mogen geen gevaarlijke openingen voorkomen.  
 
Rolsteigers dienen minimaal jaarlijks te worden geïnspecteerd op veiligheidsaspecten. Bij het 
huren van een rolsteiger ligt deze verplichting bij de verhuurder. Controleer dit bij afname 
wanneer de rolsteiger wordt afgeleverd door de verhuurder (mede vanwege aansprakelijkheid). 

 
Beveiliging aanbrengen  
Wanneer werk moet worden uitgevoerd op plaatsen waar gevaar bestaat voor vallen, dan ben 
je verplicht een veilige steiger, stelling of werkvloer aan te brengen. Valgevaar moet worden 
voorkomen met doelmatige middelen zoals hekwerken en leuningen. De beveiliging mag alleen 
worden onderbroken op de plaats van toegang tot een ladder of trap. 
 
Werken op daken 
Bij het werken op daken (hoger dan 2,5 m) moet met valbeveiliging gewerkt worden. De huidige 
situatie bij de PG De Open Hof is dat op het laagste deel van het platte dak een vang aanwezig 
is zodat een ladder is geborgd tegen zijdelings wegglijden. Het platte dak wordt via deze plek 
incidenteel met behulp van een ladder door de (hulp)koster (+ 2e man) betreden voor het 
verwijderen van bladeren, het verwijderen van vuil bij de hemelwaterafvoeropeningen en het 
inspecteren van de zonnepanelen. Het hoge deel van het dak boven de kerkzaal wordt niet door 
de (hulp)koster betreden. 
 
Bij het laten uitvoeren van dakwerkzaamheden door een extern bedrijf, heeft dit bedrijf zijn eigen 
professionele verantwoordelijkheid m.b.t. de veilige uitvoering van werkzaamheden. Vanuit 
zorgplicht vergewist de PG te Oud-Beijerland zich bij de opdrachtverlening dat opdrachtnemer 
de werkzaamheden veilig zal uitvoeren conform wet- en regelgeving. 
 

 
 
  


