
De ladder als werkplek?
Eerder uitzondering dan regel

Arbouw
Arbouw
Postbus 213
3840 AE Harderwijk

T 0341 46 62 00
F 0341 46 62 11
info@arbouw.nl
www.arbouw.nl

Voor vragen over arbeidsomstandigheden:
Arbouw Infolijn 0341 46 62 22 ARB 2463 1206

Meer weten?

Op de website www.werkveiligophoogte.nl bepaalt u welk arbeidsmiddel het 
meest geschikt is om als veilige werkplek op hoogte te dienen en hoe u een 
bestaande werkplek kunt beveiligen tegen valgevaar. Kijkt u ook eens op Arbouw 
TV naar het filmpje over ladders. Arbouw TV is onderdeel van www.arbouw.nl.
Op de website www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl vindt u uitgebreide 
informatie over hulpmiddelen. 

Voor meer informatie over gezond en veilig werken kijkt u op www.arbouw.nl. 
Of stuur een e-mail naar info@arbouw.nl.

Informatie voor de werkgever

Advies bij het werken met ladders

•	 Zorg	voor	voldoende	vrije	ruimte	om	de	ladder	op	te	stellen.
•	 Zet	zo	nodig	de	omgeving	van	een	ladder	af.
•	 Gebruik	de	ladder	niet	bij	windkracht	zes	of	hoger.
•	 Blokkeer	deuren	als	de	ladder	ervoor	moet	staan.
•	 Zorg	voor	een	horizontale	stevige	ondergrond.
•	 Gebruik	afstandhouders	als	de	ladder	tegen	een	raam	wordt	geplaatst.
•	 Gebruik	houten	of	kunststof	ladders	in	de	buurt	van	elektra.
•	 Plaats	een	ladder	in	een	hoek	van	75	graden.
•	 Borg	een	ladder	aan	de	bovenzijde	tegen	het	wegglijden.
•	 Laat	de	ladder	één	meter	aan	de	bovenkant	uitsteken.
•	 Zorg	dat	de	ladderdelen	elkaar	minstens	twee	sporten	overlappen.
•	 Geef	voorlichting	en	instructie	aan	uw	werknemers.
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De ladder is geen werkplek

De Arbowet heeft als uitgangspunt dat de ladder als werkplek niet is toegestaan 
wanneer een ander, veiliger arbeidsmiddel kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld 
een	vaste	steiger,	rolsteiger	of	hoogwerker.	Ladders	zijn	vooral	bedoeld	om	op	
de werkplek te komen, niet om als werkplek te gebruiken. Een ladder mag wel 
worden gebruikt wanneer de inzet van een ander arbeidsmiddel operationele, 
veiligheidstechnische of economische beperkingen met zich meebrengt.

Operationele beperking
Het gebruik van een ladder mag als bijvoorbeeld de werkplek niet kan worden 
bereikt met een hoogwerker of omdat er te weinig ruimte is voor een rolsteiger. 
Het gaat erom dat u de situatie niet kunt veranderen. Het in de weg liggen van 
tijdelijk bouwmateriaal is geen reden om een ladder te gebruiken.   

Veiligheidstechnische beperking
Een ladder is toegestaan als het gebruik van een ander arbeidsmiddel andere 

veiligheidsrisico´s met zich meebrengt. Denk aan gevaarlijke verkeerssituaties 
als een hoogwerker op de rijweg moet staan.

Economische beperking
Lagere	kosten	van	een	ladder	ten	opzichte	van	een	ander	arbeidsmiddel	zijn	geen	
argument voor het gebruik van een ladder. In een enkele situatie, bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van een korte gebruiksduur en een gering veiligheidsrisico, 
kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Veilig op de ladder

In de werkvoorbereiding kijkt u of er beperkingen zijn voor het gebruiken van 
een ander arbeidsmiddel. Als die er zijn kunt u de keuze maken een ladder in te 
zetten. U moet ervoor zorgen dat uw werknemers veilig en gezond op de ladder 
kunnen werken. Het is daarom belangrijk dat u uw werknemers goede instructies 
en voorlichting geeft over hoe om te gaan met een ladder. Neem hierbij de 
richtlijnen uit de volgende tabel als uitgangspunt.

Als u kiest voor de ladder geeft u uw 
werknemers veiligheidsinstructies! 

handeling ladder wel of nietde maat waarin

Veilig op de ladder

handeling ladder wel of nietde maat waarin

Stahoogte
Hoe hoog staan je voeten?

Statijd per project
Dit is de optelsom van alle tijd dat 
er op een ladder wordt gewerkt 
voor het totale project.

Statijd per persoon
Hoeveel uur moet je opgeteld op de 
ladder staan om de klus te klaren?

Kracht
Hoe hard moet je duwen of trekken, 
bijvoorbeeld met boren?

Reikwijdte
Hoe ver moet je reiken om je werk 
te doen?

Veilig op de ladder

<	5	m	 Ladder	mag

5-7,5	m	 Overleg	tussen	leidinggevende		

 en werknemer

>	7,5	m	 Ladder	mag	niet

<	2	uur	 Ladder	mag

2-4 uur Overleg tussen leidinggevende  

 en werknemer

>	4	uur	 Ladder	mag	niet

>	1	uur	 Ladder	mag	niet

<	50	N	 Ladder	mag

50 - 100 N Overleg tussen leidinggevende  

 en werknemer

>	100	N	 Ladder	mag	niet

<	1	armlengte	 Ladder	mag

>	1	armlengte	 Ladder	mag	niet
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