


Opdrachten van de hiërarchische lijn

• waken over de naleving van de instructies die in toepassing 
van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij 
de uitvoering van hun werk moeten worden verstrekt

• zich ervan vergewissen dat de werknemers de inlichtingen 
die zij gekregen hebben goed begrijpen en in praktijk 
brengen

Wat staat er in de regelgeving ivm instructies?



De plichten en opdrachten van de werknemer:

• handelen zoals de instructies het voorschrijven 

• als er ondanks alles toch nog kleine of grote 
tekortkomingen zijn, dan is het zijn plicht om daar via de 
juiste kanalen melding van te maken.

Wat staat er in de regelgeving ivm instructies?



Instructies beschrijven hoe je je werk op een veilige en 
milieuverantwoorde manier kan uitvoeren. 

Instructie kunnen betrekking hebben op : 

- bediening en onderhoud van machines

- gebruik van gevaarlijke producten

- hoe handelen bij noodsituaties

- ........................

Wat zijn instructies?



- signalisatie op machines en in gebouwen

- instructiekaarten

Welke vormen van instructies bestaan er ?



• dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen

• signaleren van gevaren 

- verbod om een ruimte te betreden betreden

• evacuatiewegen / blusmiddelen

• verzorgingslokaal eerste hulp 

Signalisatie op machines en in gebouwen?



- wie stelt ze op?

-waar zijn ze te vinden?

- inhoud
– gebruikswijze

– vereiste beschermingsmiddelen

– Inspectie en onderhoud

- gelamineerde gele kaart 

Instructiekaarten =  schriftelijke instructies?



• is de boodschap eenvoudig weergegeven en duidelijk 
te begrijpen

• zijn de pictogrammen gekend zoals de gebodstekens 
en de waarschuwingstekens vermeld op de 
instructiekaart

Begrijp ik de instructies?



• Welke instructiekaart werd toegelicht?

• Wanneer werd deze toegelicht?

• Wie was aanwezig bij de toelichting van 
de instructiekaart?

Hoe registreer ik 



• zodat ik efficiënter  kan werken

• zodat mijn risico op ongevallen vermindert

• zodat ik beter kan communiceren over mijn taak of 
opdracht

Volg ik steeds de instructies?



Duid de juiste omschrijving aan 

bij elk pictogram!

Ken ik de waarschuwingstekens?

1 2 3 4 5

Scherpe delen Algemeen gevaar Draaiende delen Knelgevaar Warm oppervlak

A B EDC





• Ik lees aandachtig de instructies die ter beschikking zijn. 

• Ik zie nauwlettend toe op het goede onderhoud van de 
beschermingsmiddelen en meld elk gebrek.

• Ik controleer, vooraleer ik aan de slag ga, of er 
collectieve beschermingsmiddelen aanwezig zijn en of 
deze goed werken.

• Ik draag steeds mijn persoonlijke beschermings-
middelen.

• .

PRAKTISCHE TIPS!



De rechtstreeks verantwoordelijken 
(ploegbazen, leerkrachten,…)  en de 
werknemers zelf zijn samen met de 
preventiedienst best geplaatst om duidelijke 
instructies op te stellen. 

BESLUIT:

INSTRUCTIES - SIGNALISATIE



VRAGEN?

INSTRUCTIES - SIGNALISATIE


