
 

 

 

 

 
Themacampagne: Veiligheidsregels 

 
Juli 2022 
 
Aan alle medewerkers MDI Techniek B.V.  
 

Als je achteraf kijkt naar wat er precies is gebeurd bij rampen en ongelukken op het werk, dan zie je 
dat er bijna altijd problemen zijn geweest met de veiligheidsvoorschriften. In sommige gevallen 
heeft iemand niet volgens de veiligheidsvoorschriften gewerkt. In andere gevallen klopten de 
veiligheidsvoorschriften niet of waren deze zo onduidelijk dat mensen ze niet begrepen. En heel af 
en toe gebeurde er een ongeluk omdat er helemaal gaan voorschriften waren. 
 
Goede veiligheidsvoorschriften of veiligheidsregels moeten daarom minimaal aan de volgende eisen 
voldoen: 

• schriftelijk vastgelegd, 

• duidelijk en eenduidig, 

• ook voor anderstaligen te begrijpen. 
 
Er zijn twee soorten veiligheidsregels: algemene veiligheidsregels en specifieke veiligheidsregels. 
 
Algemene veiligheidsregels: 
Algemene veiligheidsregels gelden voor de hele organisatie, voor zowel het eigen personeel als voor 
andere personen op de locatie. Ze gelden dus niet alleen voor de eigen medewerkers en voor de 
mensen die leiding geven of toezicht houden, maar ook voor personen die bijvoorbeeld op bezoek 
komen of materialen afleveren. Het is heel belangrijk dat iedereen de algemene veiligheidsregels 
kent. Deze regels moeten daarom aan iedere persoon, die voor het eerst de locatie betreedt, 
kenbaar worden gemaakt. 
 
Algemene veiligheidsregels hebben bijvoorbeeld betrekking op: 

• hoe en waar je je moet aan- en afmelden, zodat bekend is wie er aanwezig zijn op de locatie, 

• welke verkeersregels gelden op het terrein, 

• hoe je moet handelen bij incidenten, 

• hoe je afval moet scheiden, 

• hoe je ongevallen, brand en incidenten moet melden, 

• looppaden, 

• PBM’s die je op het hele terrein moet dragen. 
 
Specifieke veiligheidsregels: 
Naast algemene veiligheidsregels bestaan er specifieke veiligheidsregels. Deze regels zijn bedoeld 
voor situaties waarin taken en werkzaamheden met een verhoogd risico plaatsvinden. Het gaat dus 
meestal om wat gevaarlijker werk. 
  
In specifieke veiligheidsregels staat beschreven hoe je werk zo veilig mogelijk kunt uitvoeren.  
  



 

 

 
 
 
 
 
Ze hebben betrekking op: 

• het werken op risicovolle plaatsen (besloten ruimten, op hoogte, explosiegevaarlijke zones), 

• het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden (heet werk, graafwerk, werk met gevaarlijke 
stoffen), 

• het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), 

• het veilig gebruik van gereedschappen, apparatuur en werktuigen, 

• het plaatsen van afschermingen, markeringen en het gebruik van bepaalde beveiligingen. 
 
Specifieke veiligheidsregels moeten voor iedere werknemer beschikbaar zijn. Een leidinggevende 
moet de specifieke veiligheidsregels behandelen en uitleggen aan zijn medewerkers. Een 
leidinggevende moet de veiligheidsregels niet alleen kennen, maar er ook voor zorgen dat ze goed 
worden uitgevoerd en dit controleren. 
 


