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Toelichting Toolbox Werken op hoogte 
Onderdeel 1: de risico’s 
 

 

Voorbereiding 

1. Download de presentatie 

 

Tijdens de presentatie 

Algemeen: deze toolbox moet DAV’ers en DTA’ers bewuster maken van de risico’s 

van het werken op hoogte. Met name bij het werken op golfplaten daken. Daarom is 

het belangrijk om vaak te herhalen dat het risico van vallen van hoogte groot is en de 

gevolgen ervan ernstig kunnen zijn. 

 

Dia 2 – Toolbox Werken op hoogte 

Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd met een hoogteverschil van meer dan 

2,5 meter zijn werken op hoogte. Dit is risicovol. De beste manier om een valongeval 

te voorkomen is natuurlijk door de werkzaamheden niet op hoogte te verrichten. 

Denk daarom voor elke klus: kan het werk ook worden gedaan zonder dat men het 

dak op hoeft? 

 

Dia 4 – Let bij golfplaten daken extra op!! 

In de asbestverwijdering worden vaak golfplaten daken verwijderd. Golfplaten zijn 

verraderlijk: het dak kraakt niet bij te zware belasting, maar breekt opeens. Vallen 

van hoogte (met name door golfplaten daken) komt relatief vaak voor in de 

asbestverwijdering. Deze dia bevat een link naar een kort nieuwsbericht over een 

ongeval. Hiervoor heeft u tijdens de presentatie een internetverbinding nodig. 

 

Dia 5 – Collectieve beschermingsmiddelen 

Als men echt het dak op moet, moet er vooraf een risicobeoordeling worden 

gemaakt. Voorkom dat dit een dik pak papier wordt ‘alleen omdat het moet’. Het gaat 

om de bewustwording van de mogelijke risico’s en juiste maatregelen. 

Eerste stap is te kijken of collectieve beschermingsmiddelen mogelijk zijn. Indien 

mogelijk is dit de beste oplossing. 
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Dia 6 – Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Als er door operationele, veiligheidstechnische en economische beperkingen geen 

collectieve voorzieningen mogelijk zijn, dan moeten individuele 

beschermingsmiddelen gebruikt te worden. Concreet: het dragen en toepassen van 

persoonlijke valbeveiliging. 

 

Dia 7 – Komende periode 

Laat de deelnemers de komende tijd foto’s maken van zowel veilig als onveilig 

werken op hoogte. Het kan handig zijn om af te spreken dat iedereen minimaal twee 

foto’s maakt. Benadruk dat er alleen foto’s gemaakt mogen worden wanneer dit veilig 

kan. Laat de foto’s bij u zelf in leveren / mailen.  

 

Dia 8 – Tot slot 

Maak een afspraak voor een volgende bijeenkomst waarbij de foto’s en 

verbeterafspraken besproken gaan worden. 

 

Na de presentatie 

• Download de fotoposters voor veilige en onveilige situaties 

• Print de posters uit 

• Hang de posters op een centrale plaats op 

• Plak de binnengekomen foto’s op de juiste poster 

 

 

 

 


