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Een ladder is een arbeidsmiddel dat slechts gebruikt wordt voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte met 
een gering risico. Afhankelijk van de te bereiken hoogte, de gebruiksduur en de uit te voeren taak moet men 
vooreerst beoordelen of een ladder veilig als toegangsmiddel kan gebruikt worden, anders moet een ander 
arbeidsmiddel gebruikt worden zoals vaste ladder of stelling.  

Hiervoor kan het stroomschema “Beoordeling werkplek ladder” gebruikt worden: 
 

 

Verduidelijking: “krachtuitoefening meer dan 50 N” - dit is bijvoorbeeld werken met een klopboormachine, 
nagelschieter, … deze taken kunnen niet vanop een ladder uitgevoerd worden. 
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Veiligheidsmaatregelen 

 
Hou bij de keuze van de ladder rekening met volgende punten:  
 

 Inspecteer steeds de ladder voor ieder gebruik! 
 Het is VERBODEN een ladder te gebruiken waarvan: 

o een sport ontbreekt, gebroken, gespleten of los is; 
o de bomen (stijlen) vervormd, uitgesleten of gebarsten zijn. 

 Defecte ladders moeten steeds onmiddellijk verwijderd, hersteld of vernietigd worden. 
 De afstand tussen de sporten van de ladder moet tussen 25 en 30 cm zijn. 
 De sporten moeten over de gehele lengte van de ladder tenminste 30 cm breed zijn. 
 Gebruik in de nabijheid van elektrische installaties alleen droge houten of kunststofladders. 
 Kies de lengte zodanig dat de ladder tenminste 1m uitsteekt boven het te bereiken vlak. 
 Kies indien nodig, een dubbele ladder met spreidbeveiliging. 

 
Ook de werkomstandigheden zijn van belang:  
 

 Gebruik de ladder alleen wanneer de weersomstandigheden de veiligheid niet in gevaar brengen 
(sneeuw, regen, wind, …). 

 Draag hoge schoenen in goede staat, voorzien van antislipzolen. Natte, modderige of gladde zolen 
moeten afgedroogd worden vooraleer de ladder op te gaan. 

 Gebruik een goed gesloten gordeltas om het nodige kleine gereedschap in op te bergen. 
 Draag enkel lichte lasten die een veilige houvast niet belemmeren. Gebruik een goederenlift om 

groter/zwaarder materiaal naar boven te brengen. 
 Het werkgebied is voldoende vrij en ruim om de ladder op te richten. 
 Het werkgebied is afgebakend dmv signalisatie (kegels, lint). 
 De ondergrond is voldoende stevig, vlak en niet glad.  

 
Transport van de ladder: 
Bij het vervoer van een ladder over de openbare weg is in eerste instantie het verkeersreglement van 
toepassing. 
In de gevallen waar men een ladder moet dragen is het noodzakelijk dat de drager steeds voldoende vrij zicht 
heeft en niemand kan verwonden, de ladder moet voldoende hoog boven de grond worden gedragen. Een 
ladder wordt daarom in het midden gedragen zodat ze aan de voorzijde minstens 2m boven de grond reikt. 

  
 

Zware ladders moeten gedragen worden door twee personen, deze dienen de ladder steeds zo dicht mogelijk 
bij de uiteinden vast te nemen. Ze bevinden zich beide aan dezelfde kant van de ladder, stappen aan 
hetzelfde tempo en coördineren de bewegingen. 
 
Opmerking: de ladders dienen steeds op een vaste plaats worden opgeborgen. 
 

Nog vragen? Spreek er eerst over met je leidinggevende. Meer info via PBW-handboek: 

Intranet / Thema’s / Personeel / Veiligheid en Welzijn / PBW-handboek / 12. Arbeidsmiddelen 

Contactpunt: via mail idpbw@gent.be of telefonisch 09/267 16 10 
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