
Arbeidsrisico’s
in de 
glazenwassers-
branche

Gerichte inspecties in uw branche

Deze brochure is een uitgave van:

Arbeidsinspectie
Postbus 820
3500 AV Utrecht 
www.arbeidsinspectie.nl

Bestelnummer 686
versie januari 2010



Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Arbeidsinspectie Arbeidsrisico’s in de glazenwassersbranche | 03 

De belangrijkste 
arbeidsrisico’s in de
glazenwassersbranche
Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico’s in de glazenwassers-
branche, de branche waar uw bedrijf bij hoort. U kunt lezen wat u daarvoor moet regelen 
en waar de Arbeidsinspectie bij inspecties op zal letten. Investeren in goede arbeidsom-
standigheden draagt bij aan het gezond houden van uw werknemers en uw bedrijf. 

In de glazenwassersbranche hebben de belangrijkste arbeidsrisico’s te maken met:

fysieke belasting   pagina 14•	
valgevaar   pagina 19•	
aanrijdgevaar   pagina 22•	
werkdruk   pagina 25•	

De Arbeidsinspectie controleert tijdens een inspectie specifiek op deze arbeidsrisico’s. Met deze 
brochure kunt u zich hier goed op voorbereiden. Op andere onderwerpen inspecteert de 
Arbeidsinspectie alleen als daar een concrete aanleiding voor is.

In het eerste deel van deze brochure kunt u lezen:
welke verplichtingen u als werkgever heeft•	
hoe een inspectie verloopt•	

In het tweede deel vindt u: 
de belangrijkste arbeidsrisico’s in uw branche uitgewerkt•	
de inspectienormen per arbeidsrisico•	
verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen om aan de regels te voldoen•	

Aparte brochure over arbeidsrisico’s voor zzp-ers

Er is een aparte brochure uitgebracht over zelfstandigen en de Arbowet. Die brochure behandelt 
de belangrijkste arbeidsrisico’s voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). U kunt in  
deze brochure lezen aan welke verplichtingen van de Arbowet de zzp-er zich moet houden.  
De brochure ‘Zzp-ers en de Arbowet’ kunt u downloaden via www.arbeidsinspectie.nl.
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Deel 1
Veiligheid en 
gezondheid, uw zorg
Als werkgever moet u een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. 
Daarvoor organiseert u het werk zodanig dat dit geen nadelige invloed heeft op de 
veiligheid of de gezondheid van uw werknemers.
Kennis van de risico’s is hiervoor een belangrijke basis. Zo kunt u gericht zoeken naar 
oplossingen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit doet u aan de hand van 
een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Risico-inventarisatie en -evaluatie en plan van aanpak 

Een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is voor ieder bedrijf verplicht. Voor de 
glazenwassersbranche is sinds 2007 een branchespecifiek RI&E-instrument (module Glas- 
en Gevelreiniging) beschikbaar (zie: www.rieschoonmaak.nl). De RI&E maakt sinds 2008 
deel uit van de arbocatalogus voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Hiermee is de 
stand van de techniek weergegeven. Met de resultaten van de RI&E stelt u een plan van 
aanpak op per object. Dit kunt u zelf doen of uitbesteden aan een derde partij. U bent 
verplicht uw RI&E inclusief het plan van aanpak te laten toetsen. Een gecertificeerde 
deskundige die aan uw bedrijf verbonden is of een gecertificeerde arbodienst kan dit doen. 

Voor bedrijven met ten hoogste 25 werknemers geldt een uitzondering. De deskundige toets 
hoeft dan niet te worden uitgevoerd, mits gebruik gemaakt wordt van een branchespecifiek 
RI&E-instrument dat in de cao is opgenomen. In de cao en de arbocatalogus die voor uw 
branche van toepassing is, is een branchespecifiek RI&E-instrument opgenomen. 

In het plan van aanpak beschrijft u:
welke werkmethode u wilt toepassen•	
welke voorzorgsmaatregelen er getroffen worden•	
welke verbeteringen u wilt doorvoeren•	
welke verbeteringen prioriteit hebben•	
wanneer de verbeteringen uitgevoerd moeten zijn•	
wie voor de uitvoering verantwoordelijk is•	

Voor het aanpakken van verbeteringen gelden de volgende uitgangspunten:
Risico’s moeten zoveel mogelijk aan de bron worden weggenomen (bijvoorbeeld het •	
bewassen door gebruik van hoogwerkers of glaswasinstallaties). 
Is deze bronaanpak redelijkerwijs niet mogelijk (vanwege technische, organisatorische •	
en/of economische redenen), dan treft u maatregelen die voor alle werknemers gunstig 
zijn (bijvoorbeeld afschermen van een machine).
In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aanpak aan de bron of een algemeen •	
beschermende aanpak te kiezen. In die gevallen stelt u persoonlijke beschermings-
middelen ter beschikking aan de werknemers (bijvoorbeeld doorwerkkleding,  
handschoenen en gehoorbescherming), waarbij u ook erop toeziet dat deze gebruikt 
worden.

Deze aanpak staat bekend als de arbeidshygiënische strategie en is wettelijk verplicht.

Als u een uitzendkracht wilt inhuren, dan bent u verplicht dat deel van uw RI&E dat 
betrekking heeft op de werkzaamheden van die uitzendkracht, tijdig te zenden aan het 
betreffende uitzendbureau. Op deze manier kunnen tijdelijke medewerkers worden 
geïnformeerd over de risico’s die samenhangen met de aangeboden werkzaamheden en de 
zorg die uw bedrijf daaraan besteedt.



De Arbeidsinspectie bij u op bezoek

Hoe verloopt een inspectie?

De inspecteur wil tijdens een inspectie zien hoe de werknemers in uw bedrijf werken.  
Hij toetst of dat op een veilige en gezonde manier gebeurt. Werken er in uw bedrijf ook 
studenten, dan controleert de inspecteur ook hun arbeidsomstandigheden voor zover  
hun werkzaamheden te vergelijken zijn met de beroepspraktijk. 

De inspecteur komt meestal onaangekondigd langs omdat hij zoveel mogelijk de gewone, 
dagelijkse gang van zaken wil controleren. Een onaangekondigde inspectie duurt meestal 
niet langer dan twee uur. Tijdens de inspectie zal de inspecteur u vragen stellen en samen 
met u of uw vertegenwoordiger door de instelling lopen om de werknemers aan het werk te 
zien. Bij aanvang van de inspectie zal de inspecteur meestal vragen of een lid van de 
personeelsvertegenwoordiging bij de inspectie aanwezig wil zijn. Deze personen hebben 
wettelijk het recht om de inspecteur te vergezellen. Bovendien hebben zij het recht op een 
gesprek met de inspecteur zonder dat u als werkgever daarbij aanwezig bent.
 
Inspecteurs voeren niet alleen inspecties uit. Zij verzamelen ook informatie aan de hand 
van vragenlijsten, waarbij bijvoorbeeld het nalevingsniveau van de wetgeving wordt 
onderzocht. Voor een dergelijk bezoek maakt de inspecteur vooraf een afspraak.

De inspectie verloopt als volgt:
De inspecteur kijkt op de werkplek hoe u de regels voor de belangrijkste arbeidsrisico’s •	
naleeft.
De inspecteur bespreekt zijn bevindingen met u of met uw vertegenwoordiger. Als u niet, •	
of niet voldoende, aan de verplichtingen voldoet, zal de inspecteur afspraken met u 
maken over de naleving van de verplichtingen.
De inspecteur legt geconstateerde overtredingen schriftelijk vast. Dit kan in de vorm van •	
een waarschuwing of een eis. Bij sommige overtredingen kan de inspecteur direct een 
boeterapport opmaken .

Deze brochure gaat over de belangrijkste risico’s in uw branche. Mogelijk gelden er voor uw 
bedrijf ook nog andere, specifieke regels of risico’s. Deze risico’s moet u ook in de (object-)
RI&E en het plan van aanpak opnemen. Ook moet u maatregelen treffen om deze risico’s 
weg te nemen of te verminderen. 

U voldoet niet of onvoldoende aan de verplichtingen

De werkwijze van de Arbeidsinspectie gaat uit van ‘hard waar het moet, zacht waar het kan’. 
In de praktijk werkt dat als volgt. Een inspecteur kijkt bij een overtreding naar het gevaar en 
naar de algehele situatie in een bedrijf. Levert een overtreding groot gevaar op voor 

Object RI&E

Uw werknemers werken op steeds  
wisselende locaties. Voor elk gebouw waar 
zij werken, moet u de risico’s inventari-
seren. In de voor uw branche geldende 
arbocatalogus staat dat er per gebouw een 
zogenoemde ‘object RI&E’ dient te zijn. 
Deze risico’s legt u – per gebouw – vast.   
Bij de werkzaamheden gaat u ter plekke  
na wat de risico’s zijn en welke arbeids-
middelen nodig zijn. Gebruik hierbij de 
arbocatalogus. In elk geval legt u de risico’s 
en de te nemen maatregelen vast in de 
object RI&E.
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Preventiemedewerker

Ieder bedrijf moet een preventiemedewerker aanstellen of iemand binnen het bedrijf de 
preventietaken laten uitvoeren. Deze medewerker speelt een belangrijke rol bij het maken 
van de (object-)RI&E en het plan van aanpak. Ook kan deze persoon een rol spelen bij het 
geven van voorlichting over arbeidsomstandigheden aan collega’s en bij het onderzoeken 
van eventuele ongevallen in het bedrijf. Heeft uw bedrijf niet meer dan 25 medewerkers, 
dan kunt u als werkgever zelf de taak van preventiemedewerker vervullen.

Bedrijfshulpverlening 

De Arbeidsinspectie kan ook de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) inspecteren. 
De BHV-organisatie is onderdeel van uw (object-)RI&E en het plan van aanpak. Een aantal 
zaken moet u in ieder geval op orde hebben. Zo moeten één of meer werknemers zijn 
opgeleid als bedrijfshulpverlener. Hoeveel BHV-ers u nodig heeft, hangt af van de omvang 
van uw bedrijf en de risico’s van de werkzaamheden. Iedere BHV-er moet voor één of meer 
van de hulpverleningstaken (eerste hulp bij ongevallen, branden blussen en ontruimen) 
zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle drie de hulpverlenings-
taken uit te voeren. De BHV moet voor iedere werkplek geregeld zijn. Als de werkplekken ver 
van elkaar verwijderd zijn, moet er per werkplek een BHV-er zijn.

Als u een gebruiksvergunning heeft, worden daarin mogelijk nog andere eisen gesteld aan 
uw BHV-organisatie. U kunt de BHV ook gezamenlijk met andere bedrijven in uw omgeving 
realiseren.

Op projecten met meerdere werkgevers hoeft niet elke werkgever een eigen BHV-organisatie 
op te zetten. Wel moeten hierover afspraken gemaakt worden. Werknemers van andere 
werkgevers vallen dan onder de ‘BHV-paraplu’ van de coördinerende werkgever. Dit moet 
schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de benodigde instructies.
Iedere werkgever is echter verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen 
werknemers en blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de 
bedrijfshulpverlening. Hij zal dus moeten controleren of de BHV-taken daadwerkelijk in 
goede handen zijn.

Systeeminspectie

Het kan zijn dat de manier waarop u uw zorg voor arbeidsomstandigheden heeft georgani-
seerd, niet voldoende is. Wanneer de Arbeidsinspectie dit vermoedt, voert zij in veel 
gevallen een systeeminspectie uit. Dit gebeurt door interviews met u, enkele van uw 
werknemers en eventuele leidinggevenden in uw bedrijf. De resultaten worden na afloop 
met u besproken en kunnen leiden tot een eis. Daarna krijgt u de mogelijkheid om uw 
aanpak aan te passen.

Klachten

Soms ontvangt de Arbeidsinspectie klachten over arbeidsomstandigheden in een bedrijf. De 
Arbeidsinspectie neemt een klacht alleen in behandeling als deze komt van een werknemer 
(of een relatie of rechtshulpverlener van die werknemer) of een vakbond. Klachten of tips 

werknemers, dan zal hij altijd formeel handhaven, ongeacht de situatie in het bedrijf.  
Gaat het om een overtreding zonder direct gevaar, dan kijkt de inspecteur of de arbeids-
omstandigheden en het arbobeleid in het algemeen goed zijn geregeld. Is dat het geval dan 
krijgt de werkgever de gelegenheid de overtreding(en) zelf op te lossen. Is dat niet het geval 
dan geeft de inspecteur een waarschuwing of stelt een eis. U krijgt een waarschuwing als 
direct duidelijk is wat u moet doen om een overtreding op te heffen. U krijgt een eis als dat 
niet direct duidelijk is. De Arbeidsinspectie geeft in deze eis aan wat u precies moet doen 
om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Bij een waarschuwing of een eis krijgt u een bepaalde termijn om de overtreding weg te 
nemen. Hoeveel tijd u krijgt, is afhankelijk van de aard van de overtreding. De Arbeids-
inspectie komt meestal controleren of u de aanwijzingen heeft opgevolgd. Heeft u niet 
binnen de gestelde termijn de aanwijzingen opgevolgd, dan krijgt u alsnog een boete. Als  
u een eis of een boete krijgt, kunt u altijd uw zienswijze kenbaar maken of bezwaar 
aantekenen.

Bij een ernstige overtreding zal de inspecteur zonder meer een boete geven. Als er direct 
gevaar is voor de medewerkers, zal de inspecteur het werk (gedeeltelijk) stilleggen totdat de 
overtreding is opgeheven. De hoogte van een boete is afhankelijk van de ernst van de 
overtreding en de omvang van uw bedrijf. Kleine bedrijven betalen minder dan grote. 
Boetes naar aanleiding van een ongeval zijn hoger dan voor ‘gewone’ overtredingen. Als de 
inspecteur strafbare feiten constateert, maakt hij een proces-verbaal op.

Ook werknemers kunnen een boete krijgen, namelijk wanneer zij zich bewust niet houden 
aan de veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld wanneer zij geen persoonlijke beschermings-
middelen dragen of wanneer zij beveiligingen van een machine verwijderen of 
uitschakelen. 

Wat u nog meer moet weten

Voorlichting, instructie en toezicht

Als werkgever moet u uw werknemers informeren over de risico’s die zij lopen bij hun 
werkzaamheden. Ook moet u hun instructie geven over de maatregelen die de risico’s 
kunnen beperken. Voorlichting en instructie zijn belangrijke middelen om ongevallen, 
verzuim en stagnatie in de productie te voorkomen of te beperken. Als werkgever moet u er 
bovendien op toezien dat de werknemers zich houden aan de instructies en voorschriften.

Uw werknemers hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten met de nodige 
voorzichtigheid en zorgvuldigheid handelen en instructies opvolgen. Begaat een werk-
nemer een ernstige overtreding en had hij kunnen weten (door voorlichting of instructie) 
dat het om een overtreding van de wet gaat, dan kan de inspecteur de werknemer een  
boete geven.
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van anderen onderzoekt de Arbeidsinspectie in principe niet, tenzij er sprake is van ernstig 
gevaar voor personen.

Ongevallen

Ernstige arbeidsongevallen moet u melden bij de Arbeidsinspectie. Het gaat om arbeids-
ongevallen met dodelijke afloop en ongevallen waarna een ziekenhuisopname volgt of  
iemand – naar het oordeel van een arts – blijvend letsel oploopt. De Arbeidsinspectie voert 
dan een onderzoek uit. Ook als een student tijdens zijn werkzaamheden in uw bedrijf  
een dergelijk ongeluk krijgt, moet u dat melden. Dit geldt alleen als de werkzaamheden 
vergelijkbaar zijn met de beroepspraktijk.

Het centrale telefoonnummer voor het melden van klachten en ongevallen is  
0800 – 27 00 000.

Beroepsziekten

Zijn er beroepsziekten binnen uw bedrijf, dan meldt uw bedrijfsarts dit aan het Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten.  

Uw branche, de glazenwassersbranche

De glazenwassersbranche bestaat uit circa 2430 gespecialiseerde glazenwassersbedrijven. 
Daarvan is 61 procent zzp-er. Glazenwassers zijn ook werkzaam bij schoonmaakbedrijven. 
De cao voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf wordt toegepast door werkgevers die 
gezamenlijk bijna 14.000 werknemers in dienst hebben.

De cao voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

In de cao voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf zijn verplichtingen opgenomen 
voor de arbeidsomstandigheden en de RI&E. Deze verplichtingen kunnen verder gaan dan 
wat de Arbowet voorschrijft. Aangezien de cao voor het schoonmaak- en glazenwassers-
bedrijf algemeen bindend is, moeten alle bedrijven in de branche aan deze verplichtingen 
voldoen. De Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassers-
branche (RAS), de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB),  
FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond, kunnen u hier meer informatie over geven.

Arboconvenant

De OSB heeft zich samen met FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond actief opgesteld in 
een arboconvenant met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin zijn 
de arbeidsrisico’s geïnventariseerd en worden mogelijke oplossingen voor de risico’s 
gepresenteerd. Voor de individuele bedrijven zijn er hulpmiddelen beschikbaar om deze 
arbeidsrisico’s te beheersen. Op www.zowerkjeprettiger.nl vindt u meer informatie.
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Deel 2
Belangrijkste 
arbeidsrisico’s 

Dit deel van de brochure gaat dieper in op de belangrijkste arbeidsrisico’s in de 
glazenwassersbranche:

fysieke belasting•	
valgevaar •	
aanrijdgevaar•	
werkdruk•	

U kunt lezen wat de arbeidsrisico’s zijn, wat de gevolgen kunnen zijn voor de gezondheid en 
veiligheid van uw werknemers, en wat u moet regelen om dit te voorkomen. Hier zal de 
Arbeidsinspectie bij inspecties op letten.Aan het eind volgen verwijzingen naar bestaande 
instrumenten en hulpmiddelen die u helpen om aan de regels in de Arbowet te voldoen.

Hoe zijn de belangrijkste risico’s bepaald?

De Arbeidsinspectie heeft de belangrijkste arbeidsrisico’s in uw branche bepaald aan de 
hand van:

de ongevallencijfers binnen uw branche•	
cijfers van aandoeningen die door het werk worden veroorzaakt (beroepsziekten)•	
instroomcijfers op de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet •	
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
inschattingscijfers van risico’s door de Arbeidsinspectie•	
bedrijfsbezoeken door de Arbeidsinspectie•	

Ook heeft de Arbeidsinspectie intensief overlegd met de werkgevers- en werknemers-
organisaties in uw branche.
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Fysieke belasting

Glazenwassers verrichten veel, en vaak ook zware lichamelijke arbeid. Bij elke beweging en 
elke houding worden spieren, pezen, botten en gewrichten fysiek belast. Fysieke belasting 
op zich is niet slecht voor de gezondheid, fysieke overbelasting wel. Dit kan leiden tot 
klachten, tot gezondheidsschade en zelfs tot uitval uit het arbeidsproces. 

Wat zijn de risico’s?

Veel glazenwassers hebben last van fysieke overbelasting, vooral aan rug, armen, nek en 
schouders. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

repeterende handelingen, al dan niet in combinatie met werkdruk (zie werkdruk)•	
ongunstige en onregelmatige werktijden•	
ongunstige werkhouding door een niet goed ingerichte werkplek •	

Dit kan leiden tot de aandoening KANS (een verzamelnaam voor aanhoudende Klachten 
Arm, Nek en Schouder), voorheen RSI genoemd. Vooral werknemers die handmatig ramen 
wassen lopen een groot risico op KANS. Zij staan lange tijd in dezelfde houding terwijl ze 
repeterende handelingen uitvoeren.

Daarnaast treden risico’s op bij tillen, duwen en trekken. Bij de glazenwassers komt fysieke 
overbelasting voor door het handmatig tillen en verplaatsen van ladders, telescopische 
wassystemen en rolsteigeronderdelen. Het duwen en trekken aan de gevellift-installatie of 
het hangladdersysteem is ook fysiek zwaar werk.

Tillen

Situaties waarin werknemers moeten tillen, zorgen al gauw voor fysieke overbelasting. 
Zeker als het tillen in een ongunstige houding gaat. Ladders en rolsteigeronderdelen zijn 
zwaar en ze moeten vaak verplaatst worden. Ook het werk met een telescopisch wassysteem 
is zwaar, vooral omdat de glazenwasser daarbij achterover buigt en lang naar boven moet 
kijken.

Mogelijke verbeteringen:
Ga bij elk project na welke werkwijze het minst belastend is.•	
Overweeg om de zware ladder te vervangen door een ander arbeidsmiddel uit de •	
arbocatalogus. Hiermee wordt het tillen van ladders voorkomen.
Het werken met een telescopisch wassysteem is ook zwaar (tillen en werkhouding) maar •	
kan in sommige gevallen het tillen van zware ladders vervangen.
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risico’s zijn in uw bedrijf en welke arbeidsmiddelen ingezet moeten worden. Op grond van 
de RI&E maakt u een plan van aanpak met termijnen om de gesignaleerde risico’s op te 
heffen of te beperken. U zet hulpmiddelen in daar waar het mogelijk is. U geeft periodieke 
voorlichting en instructie in die situaties waarin nog handmatig wordt getild, geduwd of 
getrokken. Verder ziet u toe op de naleving van deze instructies.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?

Een inspectie verloopt als volgt:
De inspecteur gaat na of het tillen en duwen/trekken van lasten handmatig wordt •	
uitgevoerd. In dat geval gebruikt hij een standaard beoordelingsmethode om te con   tro-
leren of u daar op een juiste manier mee omgaat. Hij controleert of de juiste arbeids-
middelen en eventuele hulpmiddelen aanwezig zijn en of ze daadwerkelijk worden 
gebruikt.
Vervolgens controleert de inspecteur of werkplekken ergonomisch zijn ingericht zodat •	
uw werknemers in een goede werkhouding kunnen werken. Uitgangspunt hierbij is de 
stand van de techniek zoals vastgelegd in de arbocatalogus voor de glazenwassersbranche.
Bij eventuele tekortkomingen onderzoekt de inspecteur of de risico’s van fysieke •	
belasting zijn opgenomen in de RI&E en in het plan van aanpak.
Vervolgens controleert hij hoe de voorlichting over fysieke belasting is geregeld.•	

Als er sprake is van één of meerdere overtredingen zal de inspecteur, afhankelijk van de 
situatie, een stimuleringsbrief sturen of een waarschuwing geven of een eis tot naleving 
stellen.

Meer informatie

>  arbocatalogus (module Glas- en Gevelreiniging) op www.ras.nl
>  AI-blad 29 Fysieke belasting bij het werk
>  www.ras.nl
>  www.zowerkjeprettiger.nl
>  www.svs-schoonmaak.nl

Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving

> Fysieke belasting algemeen: Arbobesluit art. 5.2. en 5.3
> Werkplekinrichting: Arbobesluit art. 5.4 met bijbehorende beleidsregels
> Voorlichting handmatig hanteren van lasten: Arbobesluit art.5.5

Duwen of trekken

Bij het handmatig duwen of trekken om een 
gevelwasinstallatie te verplaatsen, kan 
fysieke overbelasting ontstaan. Geef uw 
werknemers instructies over de beste 
manier om zo’n installatie te verplaatsen: 
met een rechte rug, vanuit de benen, duwen 
is beter dan trekken. Zie erop toe dat zij de 
instructies naleven.

Werkplek en werkhouding

Glazenwassers werken op veel verschillende 
werkplekken. Dat kan zijn op een ladder, op 
een permanente hangladder, een gevel-
onderhoudsinstallatie, een rolsteiger, op de 
begane grond of in een hoogwerker. Daarbij 
werken ze vaak in ongunstige houdingen, ze 
moeten ver reiken of juist bukken om overal 
bij te kunnen. De werkplek kan de oorzaak 
zijn van een ongunstige werkhouding.  
Bij het werken met een telescopisch was -
   systeem kunnen door de werkhouding 
(gebogen nek en armen boven schouder-
hoogte) klachten ontstaan.

Bekijk daarom per gebouw of u gebruik 
maakt van de juiste arbeidsmiddelen. 
Raadpleeg hiervoor de arbocatologus. Vaak 
ook zijn organisatorische maatregelen een 
goede oplossing, zoals afwisseling van 
werkzaamheden of korte pauzes in het 
werk.

Wat moet u doen?

Als werkgever organiseert u het werk 
zodanig dat de gevaren voor de veiligheid  
en gezondheid van de werknemer door 
lichamelijke overbelasting worden 
voorkomen of zoveel mogelijk worden 
beperkt. Een eerste stap hierin is het 
uitvoeren van de verplichte (object) RI&E.  
In de RI&E wordt duidelijk gemaakt wat de 
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Valgevaar 
Glazenwassers werken vaak op hoogte, vanaf verdiepingsvloeren, balkons, (hang)ladders, 
(rol)steigers, gondelinstallaties of hoogwerkers. Dat brengt risico’s met zich mee, en als de 
juiste beveiligingen ontbreken worden die risico’s erg groot. 

Wat zijn de risico’s?

Vallen van hoogte is één van de grootste risico’s bij het glas- en gevelonderhoud. Een val van 
hoogte leidt meestal tot ernstig letsel en soms is er zelfs een dode te betreuren. De 
belangrijkste oorzaken van valgevaar zijn:

het ontbreken van hekwerken op verdiepingsvloeren en balkons•	
het niet beveiligen van daktoegangen•	
het onjuiste gebruik van ladders en (rol)steigers•	

Ladders (tot 10 meter werkhoogte) en rolsteigers zijn gemakkelijk in gebruik, eenvoudig van 
constructie en worden daarom vaak ingezet. Hierbij treden al snel gevaarlijke situaties op. 
Ladders kunnen wegglijden of omvallen. Rolsteigers kunnen omvallen of bezwijken door 
overbelasting, onvoldoende borging, onjuiste plaatsing of onjuiste opbouw.

Wat moet u doen?

Bij werkzaamheden op hoogte moet u zorgen voor een veilige werkvloer. Bij een hoogte 
boven de 2,5 meter moet u structurele maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen. 
Doe dit ook bij risicoverhogende omstandigheden zoals aanrijdgevaar  Het is raadzaam om 
per gebouw en zo nodig per gevel een veilige werkmethode vast te stellen, waarbij u de 
arbeidshygiënische strategie volgt. Dit betekent: zo mogelijk een werkwijze kiezen die geen 
of minder valgevaar oplevert (bijvoorbeeld met een glaswasinstallatie of hoogwerker). Is dat 
niet mogelijk, dan zorgt u voor valbescherming zoals hekwerken, leuningen en dergelijke, 
eventueel in combinatie met veiligheidsgordels met vanglijnen. U moet altijd maatregelen 
treffen bij werken op hoogte. Ook als het werk maar van korte duur is.

Trappen en ladders

Een ladder is in principe geen geschikte werkplek. Het is alleen een hulpmiddel om op de 
werkplek te komen. U mag een (hang)ladder alleen voor werkzaamheden gebruiken als het 
gebruik van veiligere middelen niet mogelijk of niet realistisch is. Let bij het gebruik van 
ladders op de volgende punten:

Elke ladder moet voldoen aan de eisen van het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.•	
Boven een werkhoogte van 10 meter mag u nooit een staande ladder voor  werkzaam-•	
heden gebruiken.
Op een hangladder moet u altijd een geschikte persoonlijke valbescherming dragen.•	
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Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?

De inspecteur gaat tijdens een inspectiebezoek na of u de hierboven genoemde maat-
regelen heeft genomen om het valgevaar te beperken. Hij controleert de staat van  
onderhoud van de gebruikte voorzieningen. Eventueel voert hij een test uit om de werking 
van de veiligheidsvoorzieningen te controleren.

Afhankelijk van de geconstateerde feiten zal de inspecteur ook documenten controleren, 
zoals de (object) RI&E met bijbehorend plan van aanpak.

De inspecteur kan werkzaamheden die ernstig gevaar opleveren direct stilleggen en een 
boete opleggen. Het werk mag pas weer hervat worden als het gevaar is weggenomen door 
doeltreffende veiligheidsmaatregelen.

Meer informatie

>  www.arbouw.nl
>  www.aboma.nl
>  www.arbeidsinspectie.nl
>  www.vno-ncw.nl leidraad ‘Veilig werken op hoogte’
>  www.sdu.nl Diverse publicaties, waaronder AI-15 (Veilig werken op daken),  

AI-16 (Beveiliging van wand- en vloeropeningen), AI-17 (Hijs- en hefmiddelen),  
AI-21 (Rolsteigers)

>  www.ras.nl
>  www.zowerkjeprettiger.nl

Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving

>  Arbobesluit, hoofdstukken 3, 7 en 8
>  Warenwetbesluit Machines

 

Gebruik een staande ladder alleen als:•	
 -  het risico dat u valt klein is en u de 

ladder maar kort hoeft te gebruiken
 -  het risico dat u valt klein is en een 

veiliger middel gezien de plaatselijke 
situatie niet mogelijk is 

Hoogwerkers en gondelinstallaties

Aandachtspunten bij het werken met deze 
arbeidsmiddelen zijn:

Is het arbeidsmiddel juist opgesteld en •	
veilig te betreden?
Wordt het arbeidsmiddel alleen gebruikt •	
door werknemers die zijn opgeleid om 
ermee te werken?
Verkeert het arbeidsmiddel in een goede •	
staat van onderhoud?
Zijn de gebruiksinstructies voor de •	
gebruiker ter plaatse beschikbaar?
Heeft de gebruiker een portofoon of •	
andere communicatiemiddelen om bij 
calamiteiten hulp in te roepen?

Rolsteigers

Aandachtspunten bij het gebruik van een 
rolsteiger zijn:

Staat de rolsteiger stabiel: horizontaal, •	
wielen op de rem, met gebruik van 
stabilisatoren? 
Zijn de schoren en liggers goed •	
aangebracht?
Zijn de (onderste) voetregels goed •	
aangebracht?
Zijn de werkvloeren dicht gelegd?•	
Zijn er leuningen aangebracht? Een •	
diagonale schoor mag nooit als leuning 
dienen.
Is (zo nodig) een kantplank bevestigd op •	
de werkvloer? 
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Aanrijdgevaar

De werkzaamheden in de glazenwassersbranche vinden vaak plaats op openbare locaties 
waar veel verkeer langskomt. Het gebeurt dan ook regelmatig dat een glazenwasser bij zijn 
werk wordt aangereden. Passerend wegverkeer, onoplettendheid van de chauffeurs, maar 
ook onvoldoende of onjuiste afzettingen verhogen dit risico. Het is niet louter de verant-
woordelijkheid van de werkgevers om deze risico’s weg te nemen of zo laag mogelijk te 
houden. 

Wat zijn de risico’s?

Aanrijdingen kunnen zwaar lichamelijk letsel veroorzaken, zoals een hersenschudding, 
botbreuken of inwendige bloedingen.

Wat moet u doen?

Gebruik afzettingen als er verkeer in de buurt van de werkplek rijdt. Controleer de •	
afzettingen regelmatig.
Gebruik het soort afzetting dat past bij de verkeerssituatie.•	
Plaats keten en toiletten aan de veilige kant van het werkvak.•	
Parkeer de auto’s aan de veilige kant van het werkvak.•	
Gebruik ook voor kleinschalig werk de juiste afzettingen.•	
Overleg met de wegbeheerder over de verkeersmaatregelen.•	
Draag schone signaalkleding.•	

Afgezien van de bovengenoemde aandachtspunten gelden er voor u als werkgever algemene 
verplichtingen, zoals het zorgen voor:

een actuele en getoetste RI&E (taak-/risicoanalyse)•	
een van advies voorzien plan van aanpak (prioriteiten, maatregelen, •	
uitvoeringstermijnen)
doeltreffende voorlichting over de gevaren/risico’s en de genomen maatregelen•	
doeltreffende voorlichting over de gevaren die verbonden zijn aan het werken op of in de •	
nabijheid van de weg
goed toezicht op het in stand houden van wegafzettingen en het gebruik van persoonlijke •	
beschermingsmiddelen zoals signaalkleding

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?

De inspecteur gaat tijdens een inspectie-
bezoek na of u de hierboven genoemde 
maatregelen heeft genomen om het 
aanrijdgevaar te beperken. Afhankelijk van 
de geconstateerde feiten zal de inspecteur 
ook documenten controleren, zoals de 
(object) RI&E met bijbehorend plan van 
aanpak.

Meer informatie

> www.arbeidsinspectie.nl
>  www.crow.nl: diverse publicaties op het 

gebied van afzettingen
> www.ras.nl
> www.zowerkjeprettiger.nl
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Werkdruk

Eén van de belangrijkste veroorzakers van ziekte en arbeidsongeschiktheid is een te hoge 
werkdruk. Het komt regelmatig voor dat glazenwassers een te hoge werkdruk ervaren. Dit 
wordt vaak veroorzaakt door verstoringen in eerdere fases van het proces en (voortdurende) 
wijzigingen van de plannen. Onderzoek heeft aangetoond dat glazenwassers over weinig 
informatie en vaardigheden beschikken om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Zij krijgen 
voortdurend vragen en moeten continu ‘brandjes’ blussen. Daardoor blijft er te weinig tijd 
over voor hun feitelijke werk. 

Slechte voorbereiding en samenwerking met de gebruikers van een pand zijn belangrijke 
oorzaken van werkstress. Slechte samenwerking leidt tot te veel werk, extra tijdsdruk en 
haperende contacten. Mensen moeten onnodig wachten, dingen worden dubbel gedaan of 
moeten opnieuw gebeuren. Naarmate de werkdruk structureel toeneemt, wordt de kans 
groter dat werknemers last krijgen van werkstress.

Wat zijn de risico’s?

Als werkstress structureel wordt, is de kans groot dat werknemers gezondheidsproblemen 
krijgen, zoals slapeloosheid, burn-out, overspannenheid en andere psychische klachten. 
Burn-out en overspannenheid door het werk zijn beroepsziekten. 

Wat moet u doen?

Als werkgever moet u risico’s van werkstress door onder- of overbelasting van uw werk-
nemers voorkomen. Dat betekent dat psychosociale arbeidsbelasting, zoals het voorkomen 
of het beperken van werkdruk, een plaats moet hebben in uw arbobeleid.

Ga na of psychosociale arbeidsbelasting, waaronder werkdruk, een risico in uw onder-
neming is. Bijvoorbeeld door:

tijd te nemen voor uw werknemers en te luisteren naar hun ervaringen•	
te zorgen dat uw werknemers op tijd worden betrokken bij het plannen van de •	
werkzaamheden
alert te zijn op problemen door te late levering van materialen en/of hulpmiddelen op  •	
de werkplek 

Als er signalen van werkdruk zijn, is het zinvol om verder onderzoek te doen. Dat kan met 
de werkdrukmeter die specifiek voor uw branche gemaakt is (www.zowerkjeprettiger.nl) of 
met hulp van bijvoorbeeld uw arbodienst.
Kies op basis van dit onderzoek de nodige maatregelen en leg dit vast in een plan van 
aanpak. Betrek bij de keuze niet alleen uw werknemers, maar ook uw opdrachtgever.
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Colofon
Deze brochure is ontwikkeld in opdracht van de Arbeidsinspectie, 2009.

Disclaimer
In deze brochure staan de belangrijkste arbeidsrisico’s in de Glazenwassersbranche, de 
branche waartoe uw bedrijf behoort. U kunt lezen hoe de Arbeidsinspectie op deze risico’s 
inspecteert. Mogelijk zijn niet al deze risico’s in uw bedrijf aan de orde, dan is dat deel van 
de tekst niet op u van toepassing. Is er in uw bedrijf sprake van risico’s die niet in deze 
brochure zijn genoemd, dan moet u deze risico’s ook opnemen in de RI&E en het plan van 
aanpak. Ook moet u maatregelen nemen om deze risico’s weg te nemen of te verminderen. 
De regels waar het in deze brochure over gaat zijn bestaande regels. Meer informatie vindt u 
op www.arbeidsinspectie.nl en www.arbonieuwestijl.nl. Het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid is niet verantwoordelijk voor informatie op websites van derden 
waarnaar in deze brochure wordt verwezen. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Nadere informatie
U kunt deze brochure in digitale vorm vinden op www.arbeidsinspectie.nl. Daar vindt u ook 
meer informatie over de verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen in 
deze brochure. Alle Arbowet- en regelgeving vindt u op www.overheid.nl.
Extra exemplaren van deze brochure zijn aan te vragen via Postbus 51 tel. 0800-8051 of www.
postbus51.nl

Met dank aan alle meewerkende bedrijven en organisaties uit de branche.

Om de acceptatie van maatregelen te verhogen, is het belangrijk dat uw werknemers snel 
verbeteringen ervaren. Veel goedbedoelde maatregelen laten pas op termijn resultaat zien. 
Los daarom eerst de knelpunten op die direct (zichtbaar) resultaat hebben. 

Het is niet voldoende om maatregelen in te voeren die het risico van werkdruk voorkomen 
of beperken. Toets ook regelmatig of de maatregelen het beoogde effect hebben. Zo nodig 
past u op basis van uw ervaringen de maatregelen aan. 

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?

Als de inspecteur signaleert dat werkdruk een risico is in uw bedrijf, dan bekijkt hij of u het 
risico in kaart heeft gebracht en of u een plan van aanpak heeft opgesteld. Heeft u de risico’s 
niet onderzocht, terwijl er wel signalen zijn dat dit nodig is, dan stelt de inspecteur de eis 
dat u dit onderzoek alsnog binnen een bepaalde termijn uitvoert. Heeft u geen plan van 
aanpak, dan krijgt u een schriftelijke waarschuwing waarin staat dat u dit punt binnen een 
bepaalde termijn in orde moet maken.

Meer informatie

>  Protocol werkdrukmeter (bijlage 8 ArboCAO)
> Arbozakboekje ‘Werkdruk omlaag’
> Werkdrukmeter , zie www.zowerkjeprettiger.nl

Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving

> Arbowet, artikel 3, 4, 5, 8 en 19 
> Arbobesluit 2.15
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