
Kunt u gebruik maken van 
voorzieningen aan het 
gebouw (bijvoorbeeld 
twee-persoonsgevelgondel-
installatie, mastinstallatie, 
glazenwas-balkon of 
permanente hangladder) 

Veilige en goede voorzienin-
gen aan het gebouw zijn 
altijd het beste. Voor veilig 
werken wordt de betreffende 
checklist ingevuld.

Is een tijdelijke werkplek 
(bijvoorbeeld hoogwerker, 
rolsteiger of staand (van 
binnenuit) werken) een 
verantwoord alternatief?

Een tijdelijke werkplek is 
daarna het veiligst en het 
minst zwaar. Voor veilig 
werken wordt de betreffen-
de checklist ingevuld.

Is de maximale werkhoogte 
meer dan 13,5 meter?

Mogelijk is het toegestaan 
om de eenpersoonsgondel, 
de safesit of het elektrisch 
klim- en afdaalsysteem in 
te zetten, zie voor alle 
voorwaarden de betreffende 
checklist.

Is de werkhoogte tussen 
7en 13,5 meter?

Is het aantal m2 dat per 
gebouw/object moet worden 
gewassen meer dan 100m2?

Is de werkhoogte maximaal 
10 meter?

Mogelijk is het toegestaan 
om de safesit, het elektrisch 
klim- en afdaalsysteem of 
de eenpersoonsgondel in te 
zetten, zie voor alle 
voorwaarden de betreffende 
checklist

Mogelijk kan de staande 
ladder, de safesit, het 
elektrisch klim- en afdaal-
systeem of de eenpersoons-
gondel worden ingezet, zie 
voor alle voorwaarden de 
betreffende checklist 

Alleen in uitzonderings-
situaties zijn de volgende  
werkmethodes safesit, 
elektrisch klim- en 
afdaalsysteem, 
eenpersoonsgondel, ladder 
of telescopisch was-
systeem toegestaan.

Is het aantal m2 dat één 
glazenwasser per dag moet 
wassen minder dan 100m2?

Is de vrije afstand tot het 
gebouw minimaal 5 meter?

De ladder of het telescopisch 
wassysteem is een mogelijke 
werkmethode, zie de 
betreffende checklist

Als de werkhoogte 
maximaal 10 meter is, kan 
mogelijk de staande ladder 
worden ingezet, zie de 
checklist 

Als de werkhoogte 
maximaal 10 meter is, kan 
mogelijk de staande ladder 
worden ingezet, zie de 
checklist

De werkhoogte is lager 
dan 7 meter

Is het aantal m2 dat per 
gebouw moet worden 
gewassen meer dan 200m2?

Mogelijk kan de staande 
ladder worden ingezet, zie 
voor alle voorwaarden de 
checklist

Is het aantal m2 dat één 
glazenwasser per dag moet 
wassen meer dan 200m2?

Mogelijk kan de staande 
ladder worden ingezet, zie 
voor alle voorwaarden de 
checklist 

Is de werkhoogte tussen 
3,5 en 7 meter?

Is de vrije afstand tot het 
gebouw minimaal 3,5 
meter?

De ladder of het telescopisch 
wassysteem is een mogelijke 
werkmethode, zie de 
betreffende checklist

Mogelijk kan de staande 
ladder worden ingezet, zie 
voor alle voorwaarden de 
checklist

De werkhoogte is lager dan 
3,5 meter.

Is de vrije afstand tot het 
gebouw minimaal 1,5 
meter?

De ladder of het telescopisch 
wassysteem is een mogelijke 
werkmethode, zie de 
betreffende checklist
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Arbeidshygiënische strategie (AHS) 
bij veilig werken op hoogte

ISZW toetst of de AHS correct toegepast wordt:

-  Zijn bronmaatregelen mogelijk?
-  Zo nee, zijn er collectieve beschermingsmaatregelen mogelijk? 
-  Zo nee, zijn er individuele beschermingsmaatregelen mogelijk?
-  Zo nee, dan moet gewerkt worden met Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

Let op: dit is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s.                
Let hierop bij keuze van werkmethode(n) voor een object!




