
Veiligheid
bij Sodexo 
België



WELKOM BIJ 
SODEXO BELGIË
Have a Safe Day !

Veiligheid staat voorop bij Sodexo.

In alles wat we doen binnen onze 
verschillende activiteiten staan we erop dat 
al onze medewerkers, jobstudenten en/of 
interims geen enkel risico nemen. En daar 
doen we geen toegevingen op.

Mag ik u dan ook vragen om kennis te 
nemen van de 10 gouden regels voor 
veiligheid. 

Heeft u verdere vragen? Aarzel niet uw 
verantwoordelijke aan te spreken.

Michel Croisé 
President Sodexo Benelux



Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en zorg voor de veiligheid van 
anderen. Als ik iemand zie die gevaar loopt, zal ik hem hierop aanspreken. Ik geef 
het goede voorbeeld.

Ik ken de evacuatieprocedures van mijn plaats van tewerkstelling. Ik meld ieder 
letsel dat ik oploop tijdens het uitvoeren van mijn werk en ik laat me verzorgen of ik 
word doorverwezen voor medische verzorging. 

Ik draag de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder 
aangepaste werkkledij en veiligheidsschoenen. Ik draag specifieke persoonlijke 
beschermingsmiddelen volgens de gegeven instructies zoals veiligheidsbril, 
snijbestendige handschoenen, … Ik draag zorg voor mijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen en hou ze in goede staat.

Ik volg de specifieke instructies op:
• Specifiek als jobstudent, ik gebruik en reinig de snijmachine NIET
• Specifiek als jobstudent, ik gebruik en reinig de groentecutter NIET
• Specifiek als jobstudent, ik reinig de koksmessen NIET
• Specifiek als jobstudent, ik voer geen hoog risico taken uit
• Specifiek als interim, ik voer de taken en opdrachten van mijn missie uit, 

waarvoor ik de nodige opleiding heb.

Ik gebruik de toestellen, materialen op een correcte manier. Ik respecteer de 
veiligheidsvoorzieningen van machines en installaties en verwijder of overbrug 
deze nooit. Ik werk nooit met toestellen waarvan de veiligheidsvoorzieningen 
ontbreken of defect zijn.

Ik gebruik chemische producten op een correcte manier. Ik bewaar (indien 
mogelijk) de producten in hun oorspronkelijke verpakking. Ik gebruik enkel 
chemische producten voorzien van een etiket of de nodige identificatie.  Ik volg de 
instructies van het etiket. Ik meng nooit zomaar 2 producten.

10 GOUDEN 
REGELS VOOR 
VEILIGHEID

Ik gebruik het juiste gereedschap voor het juiste werk. Ik controleer de goede staat 
van het materiaal en ik gebruik nooit defect of niet gekeurd materieel.

Ik meld gevaarlijke / onveilige situaties aan mijn verantwoordelijke. Dit betekent dat 
ik de activiteit stopzet, de gevaarlijke situatie aanduid, de gevaarlijke situatie meld 
aan mijn verantwoordelijke en dat we samen de gevaarlijke situatie oplossen.

Ik zorg ervoor dat mijn werkpost en werkomgeving proper en ordelijk zijn.  Ik zet 
alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en respecteer de 
opslagzones. Ik reinig bevuilde vloeren onmiddellijk en neem geen afwachtende 
houding.

Ik pas de 3 checks voor veiligheid van Sodexo toe:
• Weet ik hoe ik mijn werk moet doen? Vraag je af of je weet hou je jouw 

werk veilig moet uitvoeren.  Door je werk correct te doen, zorg je voor 
jouw veiligheid en die van anderen

•  Heb ik de juiste uitrusting? Voor elke taak is er specifiek gereedschap 
en zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen.  Zorg ervoor dat je het 
juiste materiaal en de juiste uitrusting hebt om je werk goed en veilig uit 
te voeren

• Is mijn werkplek veilig? Kijk goed om je heen – gevaar schuilt in een 
klein hoekje.  Zorg ervoor dat je werkplek veilig is voordat je aan je werk 
begint.

Heb je op één van de 3 vragen “nee” geantwoord, praat er dan over met je 
collega’s en verantwoordelijke

Is mijn werkplek veilig?

DENK EERST GOED NA
VOOR JE MET JE WERK BEGINT

Weet ik hoe ik mijn werk moet doen?

Heb ik de juiste uitrusting?

3 checks
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