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KENMERK GLAZENWASSER I GLAZENWASSER II 
Typering en aard van de 
werkzaamheden 
 

Werkzaamheden voorbereiden: 
- de te hanteren methode voor  het werken op hoogte is aangegeven; 
- assisteren bij het installeren/positioneren van materialen voor het werken op 

hoogte en nemen van beschermende maatregelen, ook voor omgeving. 
 
Werkzaamheden uitvoeren: 
- uitvoeren van glazenwassen conform norm t.a.v. kwaliteit, tijdigheid en 

productiviteit; 
- toepassen van wassteelmethode en daartoe aansluiten van installatie; 
- onder begeleiding inzetbaar op alle mogelijke materialen voor het werken op 

hoogte, met uitzondering van niet-permanente voorzieningen. 
 

Werkzaamheden voorbereiden: 
- inschatten van de te nemen veiligheidsmaatregelen ter plekke en 

installatie/positionering van materialen voor het werken op hoogte; e.e.a. op basis 
van aangereikte RIE; 

- afstemmen werkvolgorde/planning met klant. 
 
Werkzaamheden uitvoeren: 
- installeren/bedienen/verplaatsen materiaal voor het werken op hoogte met 

uitzondering van niet-permanente voorzieningen; 
- continu bewaken/borgen van naleving regels t.a.v. veilig werken. 
 

Zelfstandigheid - te hanteren werkmethoden worden aangegeven; 
- controles door meewerkend voorman, zelfstandig werkend collega; 
- naleven van geldende veiligheidsvoorschriften bij gebruik materiaal voor het 

werken op hoogte, ook voor omgeving en omstanders. 

- zelfstandig inschatten van operationele veiligheidsrisico’s en te nemen 
(aanvullende) maatregelen voor het borgen van veiligheid, ook voor collega(’s) en 
omstanders; wel conform RIE; 

- zelfstandig plannen en organiseren van de operationele uitvoering van het werk. 
 

Communicatieve vaardigheden - informatief afstemmen operationele werkzaamheden met aanwezigen op locatie; 
- vakinhoudelijk en operationeel overleg met leidinggevenden en collega’s. 
 

- afstemmen van de uitvoering en planning van werkzaamheden met 
vertegenwoordiger van de opdrachtgever; 

- vakinhoudelijk en organisatorisch overleg met leidinggevenden en collega’s. 
 

Opleiding en/of certificaat Beschikking over een door de branche erkend certificaat dat aansluit op de door de 
branche vastgestelde eindtermen met betrekking tot de toegewezen werkzaam-
heden, zoals: 
- basisveiligheid VCA; 
- vakopleiding glazenwasser; 
of een vergelijkbaar certificaat. 

Beschikking over een door de branche erkend certificaat dat aansluit op de door de 
branche vastgestelde eindtermen met betrekking tot de toegewezen werkzaam-
heden, zoals: 
- specialistische vakopleiding glazenwasser;  
- certificaten t.b.v. veilig werken met klimmaterialen; 
of een vergelijkbaar certificaat. 
 

 
 
 


