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A

Aandacht… 

De aandacht die u besteed aan het lezen van deze brochure 

kan voorkomen dat u of één van uw collega’s het slachtoffer wordt 

van een arbeidsongeval en dat de mogelijke gevolgen hiervan 

vermeden worden.

(arbeidsongeschikt , lichamelijk letsel , blijvend letsel, …..)

Bij het uitvoeren van uw activiteiten is het belangrijk

om uw aandacht bij het werk te houden en hierbij denken we dan 

specifiek aan de vleessnijmachine, messen , ovens en steamers, 

groentensnijder, ...

Leid ook de aandacht van uw collega niet af wanneer deze bezig is 

met één van deze activiteiten.

VEILIGHEID



4

B

Brandwonden 

Brandwonden  komen regelmatig voor in een keukenomgeving en

ze zijn bovendien (heel) pijnlijk.

Hoe brandwonden vermijden ?

• Vul gastronormen niet te vol.

• Zet gastronormen met vloeistoffen niet boven ooghoogte  

in de steamer/oven.

• Een gastronorm uit de oven halen doe je steeds met twee handen en met 

behulp van pannenlappen.

• Open de deur van de oven in twee keer, laat de damp eerst  

ontsnappen en blijf achter de deur staan bij het openen.

• Frituurolie na het aflaten eerst laten afkoelen en dan afvoeren.

• Verplaats zware kookketels met hete vloeistoffen steeds met twee.

Heeft u een brandwonde opgelopen ? 

• 1°  = rode huid  

 Afkoelen onder stromend koud of lauw water (10 min.)  

 en brandwondenzalf aanbrengen.

• 2° = blaarvorming 

 Nooit openprikken, na afkoelen onder stromend water 

 een beroep doen op medische hulp.

• 3° = zwarte en/of witte huid

 Slachtoffer zo snel mogelijk afvoeren naar een ziekenhuis. 
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C
Concentratie
Contact
Consequentie 

Een kwetsuur  hangt soms van niet veel af …

Daarom, is Concentratie tijdens het snijden met een mes onontbeerlijk.

Men weet nooit op voorhand of het mes gaat uitglijden en in Contact 
komen met de vinger of het hand en welk letsel het gaat veroorzaken.

Dit kan gaan van een simpele schaafwonde tot een diepe snee 

van enkele centimeters.

Hieronder een voorbeeld van een mes dat uitglijdt 

en in Contact komt met uw vinger:

5 types van Consequenties of letsels zijn mogelijk:

1. NIETS, u heeft geluk gehad.

 U werkt verder en let goed op.

2. SCHAAFWONDE, verbanddoos, 

 u reinigt de kleine wonde + blauwe pleister. 

 U werkt verder en let goed op.

3. SNIJWONDE van enkele centimeters : doktersbezoek is nodig.   

 Arbeidsongeschiktheid of aangepast werk gedurende enkele dagen.

4. diepe, grote SNIJWONDE, hospitalisatie en wondhechting

 Arbeidsongeschiktheid of aangepast werk gedurende meerdere dagen.

5. SNIJWONDE met contact zenuwen/pezen, hospitalisatie + operatie  

 Permanente letsels voor de rest van je leven
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Doorsnijden van broodjes 

Per dag worden er bij Sodexo duizenden broodjes gesneden.

Dit betekent evenveel maal het risico op een (ernstige) snijwonde 

(wijsvinger, duim, handpalm )

Broodjes snijden kan gemakkelijk op een veilige manier 
gebeuren wanneer de volgende regels worden toegepast :

• Leg het broodje op een snijplank en hou het niet in de hand.  

• Bescherm uw hand met een specifieke (blauwe) handschoen.

• Plaats één hand plat op het broodje.

• Gebruik steeds een broodmes.

D
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Ergonomie
Dagelijks voeren we bepaalde  specifieke terugkerende handelingen uit.

We verplaatsen grote en kleine, lichte en zware lasten. 

De juiste houding om dit te doen is belangrijk om rugklachten 

te vermijden.

Een paar eenvoudige tips kunnen ons hierbij helpen:

• Wissel met collega’s af (jobrotatie) tussen ingang en uitgang 

 van tunnelvaatwasmachine.

Tillen van lasten:

• Voeten rond de last plaatsen

• Last dicht tegen het lichaam houden

• Rug recht houden

• Door de benen buigen

• De last vastpakken en rechtkomen met gestrekte armen.

• Vermijd draaibewegingen met de rug maar draai met de voeten.

• Verplaats de zware lasten met twee of met behulp van een transportkar.

                         

E



8

Friteuse 

Het correct gebruik van een friteuse is niet zo moeilijk.

Ook hier zijn er een aantal voorschriften die we dienen te volgen:

• Zet de friteuse pas aan wanneer dit nodig is  (een half uur voor de dienst begint).

• Zet de temperatuurschakelaar niet hoger dan 180°. 

 Frituurolie die begint te roken, staat ofwel op een te hoge temperatuur 

 of is aan vervanging toe. 

• Controleer de versheid van de olie. 

Bij het vervangen van de olie:
• Schakel de friteuse uit en laat afkoelen.

• Laat de olie af in de voorziene bak.

• Transporteer deze bak pas wanneer de olie voldoende afgekoeld is. 

• Gebruik een transportkar voor het verplaatsen van de bakken met olie. 

 Wat te doen indien een friteuse vuur vat?

• Schakel de energietoevoer uit (schakelaar op nul, gaskraan dicht).

• Schakel de dampkap uit.

• Bedek de friteuse met het deksel en dek verder af met een brandwerend deken.

• Verwittig de klant en de hulpdiensten (volgens regels van de klant).

• Vermijd paniek en BLUS NOOIT MET WATER !!!

F
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Gedrag
Gewoonte 

Tijdens piekmomenten is het soms mogelijk dat we ons laten meeslepen door 

onze emoties en dat we een verkeerd gebaar of verkeerde 

opmerking maken tegenover de collega’s.

Zelfs als dit niet slecht bedoeld is, kunnen sommige impulsieve reacties slecht 

geïnterpreteerd worden door uw collega’s en spanningen creëren met een 

slechte sfeer als gevolg.

Indien dit voorvalt, wees dan reactief en laat de appel niet rotten. 

Ga naar uw collega’s en zeg dat het je spijt.

Trek les uit de situatie en voorkom dergelijke situaties.

Een goede sfeer tussen de collega’s 
is de basis voor succes van een goede ploeg.

G
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Hulp vragen 
en durven vragen

Soms durven nogal wat zaken mislopen wegens een gebrek 

aan informatie en/of communicatie. 

Bij voorbeeld : Als u iets niet weet of tijdens het verplaatsen van zware lasten.

Aarzel niet : Vraag hulp en durf hulp vragen

Een open communicatie en samenwerking tussen collega’s vergemakkelijkt 

het werken en vermindert de arbeidslast. 

Meer hierover in de letter  “I”

H
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Informatie 
Communicatie …  

Collega’s op tijd, duidelijk en juist informeren is één van de basisvoorwaarden 

van preventie.

Dit komt de sfeer en de veiligheid op het werk zeker ten goede.

Zie je een collega een onveilige handeling doen , spreek hem/haar dan hierop 

aan  en zeg hoe het wel veilig kan.

Heb je weet van een toestel , machine die gebreken vertoont en risico’s inhoudt  

meld dit dan eveneens aan je directe leidinggevende.

Improviseer nooit ! weet je niet hoe iets werkt 
“vraag dan om de nodige uitleg”

Het belang van communicatie wordt ook hernomen in de letter X 

van deze brochure bij het onderwerp « Toolbox ».

I
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Jezelf beschermen 

Sodexo stelt de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (= PBM) 

ter beschikking van de medewerkers.  

Voor een aantal specifieke risico’s dien je de volgende PBM’s 
verplicht te dragen of te gebruiken:

 

J

Risico Wanneer Wat

Vallen en uitglijden
Vallende voorwerpen

Gedurende de
volledige dagtaak

Veiligheidsschoenen

Snijwonden Reinigen 
vleessnijmachine

Slijpen van messen

Snijbestendige 
handschoen

Snijwonden Tijdens ALLE 
snij-activiteiten

Snijbestendige 
handschoen (blauw)

Brandwonden Manipulatie Gastros Pannenlappen

Irritatie ogen vernevelen 
van ontvetter
In oven/steamer

Veiligheidsbril

LUC.DEWALLEF
Note
malienkolder
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Kilo’s 

Binnen onze keukenactiviteiten werken wij met verse  en/of verpakte 
voedingswaren. 
Dikwijls gaat het om verpakkingen van 1 , 3 , 5 , 10 of zelfs 20 kilo.
Een paar voorbeelden : blikken conserven, deegwaren, roux, enz….

Gezien de grote hoeveelheden die hiervan verbruikt worden betekent dit dat 
we veel “kilo’s” moeten verplaatsen /transporteren.

Samengevat beschrijven wij dit als “manueel hanteren van lasten”.
Al deze verpakkingen worden opgeslagen in het magazijn of economaat.

We (en vooral onze rug) hebben er dus alle belang bij om alles 
van de eerste maal op de juiste “hoogte” te stapelen 
in de rekken.

• Stapel de zware verpakkingen (15kg en +) op heuphoogte 
 om het bukken  te vermijden.
• Stapel de verpakkingen tussen 5 en 10 kg juist boven 
 de zware verpakkingen.
• Stapel de lichte verpakkingen van minder dan 5 kg onderaan 
 of bovenaan in de rekken. 
• Stapel niet hoger dan 1,80 m zodat vanaf de begane grond 
 en zonder gebruik te maken van een trapladder de verpakkingen bovenaan 
 toch nog gemakkelijk bereikbaar zijn. 

K

licht

minder zwaar

zwaar

licht
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Lezen van instructies 

Iedere taak die u uitvoert bevat een minimum aan risico’s en vereist aandacht.

Het is dus zeer belangrijk de instructies te kennen en te respecteren die eigen 

zijn aan uw taak of aan het toestel dat u gebruikt en dit om te vermijden 

dat u zichzelf of een collega in gevaar brengt.

Gebruikt nooit een machine, keukenapparatuur, onderhouds-
producten of andere toestellen indien je de karakteristieken 
niet kent. 
Volg steeds de instructies voor een goed gebruik zonder risico.

L
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M

Machines – Materieel 
Het materiaal of machines die u gebruikt, kunnen u blootstellen aan risico’s 

op ongevallen en dit door een slechte manipulatie van het toestel 

of een gebrek aan kennis of soms zelfs door onverantwoordelijkheid.

Het is dus aangeraden om de nodige aandacht te schenken aan 
het correct gebruik van het materiaal of de machines om ze zon-
der risico’s te gebruiken.

Enkele voorbeelden :

Vleessnijmachine, soepmixer, groentensnijder, klopper-menger, …

• Snij nooit groenten of fruit met de vleessnijmachine 

• Plaats het voedingsmiddel dat gesneden moet worden 

 op het toestel als het mes nog niet draait. 

• Toestellen/machines die niet gebruikt worden dienen steeds 

 met de schakelaar in de stand « O » te staan.

• Vooraleer elektrische toestellen te reinigen, dient altijd de stekker 

 uit het stopcontact verwijderd te worden.

 

1. Zijn alle voorziene onderdelen aanwezig?

2. Is het toestel in correcte staat en zonder gebreken?

3. Ken ik de juiste werking en veiligheidsvoorschriften?

Moet je neen antwoorden op één van deze vragen, 

stop je activiteit en meld de gevaarlijke situatie onmiddellijk aan je  

directe leidinggevende.

Gebruik geen machines die in slechte staat zijn.
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Nieuwe medewerkers 

Iedere nieuwe medewerk(st)er krijgt :

een correct onthaal, de nodige begeleiding, informatie, hulp, coaching, …

Als nieuwe medewerker loop je  meer kans op ongevallen.

Dit komt vooral omdat  je niet alle risico’s kent of je er nog niet bewust 

van bent .Nogal wat ongevallen gebeuren door gebrek aan kennis 

van de veiligheidsregels en –instructies.

Als  nieuwe medewerker is het van groot belang dat je zo
snel mogelijk vertrouwd raakt met ons bedrijf, 
de werkzaamheden en de veiligheidsregels van Sodexo 
en de klant. 
Vraag aan je uitbatingsverantwoordelijke om de veiligheidsfilm (cd-rom) 

« ABC-veiligheid » te bekijken.

N
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O

Orde en netheid 

Orde en netheid vormen samen één van de basisvoorwaarden om veilig te 

kunnen werken.

Het is voor iedereen ook veel aangenamer om in een keuken te werken waar 

orde en netheid strikt worden toegepast.

Dit vraagt terug van iedere medewerker de nodige zelfdiscipline.

Als ieder voor zich het principe toepast van 

“er is een vaste plaats voor alles …..
dus alles op zijn vaste plaats” 
dan verliest ook niemand tijd met  onnodig zoeken. 

Een klein maar praktisch voorbeeld is het opbergen van de messen in een 

schuif.

• Leg de messen allemaal met de punt in dezelfde richting

 en bij voorkeur in een afzonderlijke schuif of muurkast.

         

Nog een praktisch voorbeeld is het opbergen van de waterslang:

• Rol na gebruik van de waterslang deze terug op 

 zodat niemand er kan over vallen of struikelen.
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Producten (reiniging)
Elk onderhoudsproduct heeft zijn eigen, bijzondere karakteristieken. 

Dit betekent dat het steeds gebruikt moet worden voor datgene waarvoor het 

bestemd is en niet voor iets anders.

Technische gebruiksfiches voor elk product zijn beschikbaar 
op uw site en het is belangrijk om hiervan kennis te nemen.

Enkele basisregels : 

• Meng nooit onderhoudsproducten.

• In geval van contact met bepaalde producten (ontkalker voor 

 vaatwasmachine of ontvetter voor oven) onmiddellijk de huid afspoelen 

 onder koud water gedurende 10 min.

• Indien u een product overgiet in een fles vergeet dan niet een etiket 

 aan te brengen op de fles met de naam van de inhoud erop.  

• In geval van twijfel, aarzel niet om raad te vragen aan de collega’s. 

• Uw leverancier kan een opleiding geven over het gebruik 

 van de producten. 

P

Ontvlambaar                        Irriterend                    Bijtend/Corrosief
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Q
Quasi… 
alle ongevallen 
kunnen voorkomen 
worden. 

Hoe ongevallen voorkomen ?

Met wat aandacht en zelfdiscipline komen we al een heel eind ver.

 

In deze brochure staan heel wat aanbevelingen.

Alleen al door deze aanbevelingen te volgen kunnen de meeste ongevallen 

voorkomen worden.

Een belangrijke oorzaak van ongevallen is “gewoonte” .

Iedereen heeft wel al eens iemand (of onszelf) horen zeggen “….ik doe dit al 

zoveel jaar op die  manier en ik ben nog nooit iets tegengekomen….”.

In deze situatie moet je pas echt opletten want dan wordt de kans 

op een ongeval alleen maar groter (we worden onvoorzichtig !).

De methodes en technieken evolueren, aarzel dus niet om jezelf van tijd 

tot tijd in vraag te stellen. 

Bedenk hierbij steeds dat een ongeval niet beperkt blijft tot het eigen letsel 

maar ook de collega’s dragen hiervan de gevolgen evenals je vrienden en 

familie.
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R

Respect… 

We zijn soms meer bij onze collega’s dan thuis, het is dus zeer belangrijk om 

in een goede sfeer te werken waar de mensen rekening houden met elkaar, 

elkaar waarderen en respecteren.

Behandel je collega’s steeds zoals je jezelf zou willen behandeld worden.

Respect geven is respect krijgen.
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Safety… Signalisatie 

We zien niet noodzakelijkerwijs dezelfde dingen als onze collega’s. 

Het is dus noodzakelijk om een gevaar of een risico onmiddellijk te 

melden wanneer je het vaststelt.

Voorbeeld : u morst soep of u opent een vloerrooster. Eerst het gevaar mon-

deling melden, daarna signalisatie plaatsen (vb. geel gevarenbord) zodat het 

gevaar voor iedereen zichtbaar is.

Eens het gevaar geweken is, de signalisatie wegnemen.

Dit klein gebaar kan veel schade vermijden.

S
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Teamspirit 

In een ploeg speelt iedereen een hoofdrol en heeft iedereen de andere nodig 

om zijn missie tot een goed einde te brengen.

Indien u of één van uw collega’s afwezig is, is de vervanging niet gemakkelijk. 

Op dat ogenblik wordt men zich vaak pas bewust dat die persoon 

noodzakelijk is. 

Teamspirit = groepsgeest =

•  Werken in ploeg

•  Collega’s respecteren

•  Collega’s helpen

•  Communicatie en informatie geven onder collega’s

•  Conflicten vermijden onder collega’s

•  Een open geest hebben en opmerkingen accepteren 

•  Zichzelf in vraag kunnen stellen

•  Elkaar steunen

•  Elkaar bijstaan in moeilijke situaties

•  EEN KLEINE FAMILIE VORMEN

T
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Uitglijden en vallen 

1 ongeval op 3 (33 % !!) heeft te maken met vallen en uitglijden. 

We hebben er dus alle belang bij om hier extra aandacht aan te besteden.

Belangrijkste reden van vallen en uitglijden :

•  Vuile of natte vloer (gemorste etensresten, reinigen, vetresten,  …)

•  Obstakels (dozen, waterslang, kabels,…)

•  Trappen

Om vallen en uitglijden te vermijden :     

 

• Soep of andere gemorste etensresten, pas het principe toe van: 

 «de vervuiler ruimt op»

• Natte vloer: Plaats de correcte signalisatie (valgevaar)      +  

 communicatie (verwittig je collega’s dat de vloer nat is)

• Open vloerroosters : Plaats de correcte signalisatie (valgevaar)  

 + communicatie, na het reinigen onmiddellijk dicht.

• Obstakels : Laat niets rondslingeren in de doorgang en verwijder lege dozen,  

 plastic afval onmiddellijk na gebruik.

• Trappen: Loop niet op trappen – neem trede per trede – 

 gebruik de trapleuning.

U
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V

Voorzien en voorkomen 

Ongevallen voorkomen is vooruitkijken en voorzien zijn op dingen die kunnen 

gebeuren of die kunnen mislopen. 

Je kan dingen voorzien door de techniek te gebruiken van de 3 knipperlichten 

en de volgende vragen te stellen:

 

Ik ken het gevaar ? NEEN

Ik weet wat er kan gebeuren als het fout gaat ? NEEN

=   GEVAAR              RISICO             STOP

         
Heb ik voldoende kennis van de veiligheidsvoorschriften om 

mijn taak veilig uit te voeren?

Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?

=   GEVAREN              RISICO’S VERMIJDEN    

Ik neem de nodige voorzorgen.

Ik respecteer de veiligheidsvoorschriften.

Ik vraag hulp indien nodig.

=   UITVOERING VAN DE TAAK IS MOGELIJK
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Waarschuwen… 

Ik kom ‘s morgens veilig 
en gezond op het werk aan.

W

 Ik keer ’s avonds veilig en 
gezond terug naar huis.

Wat we voor onszelf willen geldt uiteraard ook voor onze collega’s.

Waarschuw collega’s voor mogelijke gevaren, risico’s, incidenten

en zorg er zo voor dat ook zij ’s avonds veilig en gezond terug thuis komen 

en de volgende dag terug veilig en gezond op het werk mogen aankomen.

.
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Toolbox 

Veilig werken doe je niet alleen maar is iets waar we samen dagelijks aan 

werken.

Om iedereen binnen de ploeg te kans te geven over veilig werken te spreken 

wordt er in de uitbating regelmatig een TOOLBOX-vergadering gehouden 

(maandelijks).

Het is een hulpmiddel en geeft je de mogelijkheid om samen met je collega’s 

over veilig werken te spreken.

Wat betekent dit concreet :

x
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Y

Fysiek 

We voeren een beroep uit dat fysieke inspanningen vraagt.

Binnen onze sector en activiteiten is er medisch onderzoek voorzien.

Over welke medisch onderzoek  gaat het ?

• Bij indiensttreding dient u binnen de 8 kalenderdagen op medisch 

 onderzoek te gaan (uw uitbatingsverantwoordelijke zal hiervoor contact   

 opnemen met de Externe Medische Dienst).

• Een jaarlijks medisch onderzoek zal gepland worden.

• Bent u 4 weken of meer afwezig geweest omwille van ziekte arbeidsongeval   

 of zwangerschap dan dient u binnen de 10 werkdagen na werkhervatting   

 tevens een medisch onderzoek te ondergaan(uw uitbatingsverantwoordelijke 

 zorgt hiervoor).

De medische onderzoeken zijn VERPLICHT.
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Z

Zonder ongevallen… 

Zonder ongevallen is het uiteindelijke doel van Sodexo.

Zonder ongevallen betekent immers

• Zonder slachtoffers

• Zonder letsels

• Zonder pijn

• Zonder invloed op onze activiteiten

• Zonder afwezigheid

• Zonder extra werk voor de collega’s

• …           

Zonder ongevallen heeft  enkel voordelen voor alle betrokkenen 
maar op de 1e plaats voor onszelf.

Incidenten en ongevallen voorkomen 
is dan ook een doel dat ieder voor zichzelf dient te stellen.

Hopelijk kan je door het lezen van deze brochure en het toepassen van de tips 

in je dagelijkse  activiteiten dit doel ook realiseren.

De Dienst Preventie en Bescherming wenst je hierbij alvast heel veel succes.
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Nota’s 
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Nota’s 
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