
Training Hoogwerker en Motorkettingzaag 
Veilig snoeien op hoogte 

Bij het snoeien van bomen, gevelgroen en of hagen wordt vaak de hoogwerker gebruikt. Het werken op hoogte 
valt daarmee onder de categorie risicovol werk. Met deze praktijktraining krijgen de cursisten de juiste kennis en 
vaardigheid aangereikt om eigen veiligheid en die van anderen te vergroten en schade en ongevallen te 
voorkomen. De motorzaag is bij snoeiwerkzaamheden de meest gebruikte machine. Juist de beperkte werkruimte 
in de hoogwerker in combinatie met snoeitechnieken maakt het werk risicovoller. De training bespreekt de risico's 
die kunnen voorkomen bij dit werk. 

Voor deze training worden er 2 trainers ingezet die samen deze training gaan verzorgen. De ene trainer is 
instructeur/trainer van de hoogwerker, de andere trainer is specialist in boomverzorging en veilig werken met de 
motorkettingzaag. We verzorgen de training in de vorm 2 dagdelen (workshops). Twee groepen cursisten gaan in per 
dagdeel een training doen van veilig werken met de hoogwerker en of veilig werken met de motorkettingzaag en 
wisselen in de middag van training. 

Na deze training 

-Kunnen de cursisten een veilige wegafzetting creëren bij het inzetten van de hoogwerker. 
-kunnen de cursisten op een veilige manier omgaan met de hoogwerker 
-Kunnen de cursisten op een veilige manier hun collega’s op hoogte brengen voor het snoeiwerk. 
-Kunnen de cursisten op een veilige manier snoeien (gebruik maken van de motorkettingzaag) in de hoogwerker. 

Voor wie 
Medewerkers van de buitendienst in het bijzonder van het groen 

Programma 

• Wet- en regelgeving 
• Inleiding toepassingen hoogwerkers 
• Eisen en werkvoorschriften 
• Veilige werken langs de weg 
• Veilig wegafzetting 
• Opstellen, bedienen en manoeuvreren 
• Noodprocedures 
• Valbeveiliging 
• Gebruik motorzaag in de hoogwerker 
• Praktijk, werken en snoeien met de hoogwerker 
• Communicatie bedieningspersoon en grondman 

Studieduur: 2x een dagdeel 

Groepsgrootte: Maximaal 2 groepen van 8 cursisten 
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