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Aan alle medewerkers MDI Techniek BV
Gedrag:
Door onveilig gedrag kun je risico’s onnodig vergroten. Bijv. stoer doen, iets als een uitdaging zien,
ongeïnteresseerdheid, alcohol- en drugsgebruik. Dit alles leidt tot onveilige handelingen en/of
situaties.
Het betekent dus een groot risico op de werkvloer voor jezelf en, nog veel erger, je collega’s. Niet
voor niets staat in de Arbowet dat je dat niet mag!!
Toch blijkt in de praktijk dat medewerkers vaak denken: “Mij overkomt toch niets” en hierop de
(veiligheids)regels aan zijn laars lapt.
Veilig gedrag:
De Arbowet stelt uitdrukkelijk dat werknemers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn van zichzelf en derden. Je bent dus wettelijk verplicht om je “veilig” te
gedragen.
Je mag jezelf of anderen niet in gevaar brengen. Daarom moet je richtlijnen en regels opvolgen. Ook
moet je PBM’s gebruiken als de werkgever dat eist. Veilig gedrag betekent verder dat je ingrijpt als je
een onveilige situatie aantreft en dat je anderen aanspreekt op onveilig gedrag. Uiteraard dien je
gevaarlijke situaties, (bijna) ongevallen te melden aan je leidinggevende en aan ons.
De leidinggevende moet zijn mensen ook motiveren om zich veilig t e gedragen. Dit kan door een
veilige werkmethode aan te leren en zelf het goede voorbeeld te geven. Een goede werksfeer
motiveert mensen ook om zich veilig te gedragen.
Orde en netheid:
Slordigheid is één van de dingen die niet horen bij veilig gedrag. Als je producten hebt gemorst, kun
je dat maar beter direct opruimen. Dat geldt ook voor gereedschap dat je niet meer gebruikt of voor
stukken kabel of slang die je net heb afgeknipt en niet meer nodig hebt.
Zorg voor goede opslagsystemen zodat je gereedschap en materiaal gemakkelijk en overzichtelijk
kunt opruimen en weer terug kunt vinden. Rondslingerende spullen en losliggende kabels vormen
een groot gevaar. Immers, er kunnen gemakkelijk mensen over uitglijden of struikelen. Dat is
normgaal gesproken al onveilig, maar het is helemaal gevaarlijk als er bijvoorbeeld brand uitbreekt
en iedereen moet vluchten.
Naast deze directe invloed op de veiligheid zijn er nog meer voordelen als je materialen en afval
direct opruimt:
• je voorkomt vervuiling en eventuele milieuschade,
• een schone en opgeruimde werkplek heeft een positieve invloed op de werksfeer,
• je werkt efficiënter, omdat je niet hoeft te zoeken naar materialen en/of gereedschappen,
• materialen en gereedschappen beschadigen minder snel als je ze netjes opruimt.

Denk dus niet: opruimen doe ik later wel. De werkplek direct opruimen hoort gewoon bij het werk en
is een teken van goed vakmanschap.
Berg materialen op een goede plaat op. Dus niet voor nooduitgangen of blusmiddelen.
Persoonlijke hygiëne:
Bij orde en netheid hoort ook persoonlijke hygiëne, zoals:
• kapotte of vervuilde werkkleding laten repareren of wassen,
• niet eten en drinken op de werkplek,
• je handen wassen na contact met gevaarlijke stoffen,
• lange haren vast of in een netje
• geen sieraden dragen tijdens het werk.
Alcohol- en drugsgebruik:
Alcohol en drugs hebben een negatieve invloed op ons reactievermogen. Onder invloed van alcohol
en drugs reageer je trager op gevaarlijke situaties of schat je deze situaties verkeerd in. Ook sommige
medicijnen hebben een versuffende werking.
Alcohol- en drugsgebruik werkt ook drempelverlagend: onder invloed ervan zeg en doe je dingen die
je anders niet zou doen. Dit gedrag kan verstorend werken. Collega’s weten niet goed wat ze op zo’n
moment aan je hebben. Bovendien moeten zij oppakken wat jij laat liggen.
In een werkomgeving is alcohol- en drugsgebruik dus uit den boze!! Het zorgt voor onveilige situaties
en verstoring van de werksituatie.
Niet alleen tijdens het werk is alcohol- en drugsgebruik gevaarlijk. Ook werken als je nog last hebt
van alcohol of drugs, die je de vorige dag gebruikt hebt, is gevaarlijk. Probeer deze situaties te
voorkomen. Als je last hebt van een kater, zeg dit dan tegen je leidinggevende en vermijd gevaarlijke
werkzaamheden.
Zoek hulp als je regelmatig je werk niet goed kunt doen door alcohol- en drugsgebruik.

