
 Waarschuwingsborden wijzen op 

specifieke apparaat- en 

procesrisico’s in een fabriek.

 Borden kunnen ook waarschuwen 

dat iets juist niet veilig gedaan kan 

worden.

 Borden in een fabriek vermelden 

vaak de voorgeschreven 

Persoonlijke Beschermings

Middelen (PBM of PPE) en andere 

veiligheidsinformatie. 

Waarschuwingen en PBM-eisen 

kunnen ook te vinden zijn in 

procedures en werkvergunningen.

 Als er teveel borden of procedurele 

waarschuwingen zijn, kunnen er 

dingen gemist worden en dus 

ongelukken gebeuren.
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We hebben waarschuwingen nodig – en ze moeten kort en krachtig zijn!
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Omringd door waarschuwingsborden?

Wat kan jij doen?

De twee foto’s rechts zijn genomen op een 

vliegveld. Het apparaat is een hoogwerker. Er 

zitten 24 waarschuwingslabels op dit platform. 

Hoeveel denk jij dat de gebruiker leest? 

Ongetwijfeld zijn ze er niet voor niets op 

gezet. Maar men kan zich afvragen of zoveel 

waarschuwingen niet alleen afleidend werken, 

maar zelfs zo overdadig aanwezig zijn dat 

niemand er meer naar kijkt. 

Krijgen we wel eens téveel informatie? Ja! 

In de processindustrie kan het nét dat 

waarschuwingsbord zijn waar je altijd langs 

loopt, maar niet de moeite neemt om te lezen, 

of een waarschuwing in een procedure waar je 

overheen leest.

Wist je dat?
 Bekijk altijd de waarschuwingsborden voor je een fabriek 

betreedt of gaat werken met of aan apparatuur, zodat je weet 

wat er wel moet gebeuren en wat er niet mag.

 Lees en begrijp de PBM-eisen in een proces- of werkprocedure 

of een werkvergunning. Voldoe aan deze eisen en vraag hulp 

aan je leidinggevende als je de eisen niet begrijpt.

 Als je vindt dat in een geschreven procedure of op een bord 

teveel waarschuwingen staan die iemand kunnen afleiden van 

essentiële zaken, dan moet je dit melden bij je leidinggevende.

 Hangen de waarschuwingsborden op de juiste plaats en in de 

juiste hoeveelheid? Zijn het effectieve waarschuwingen? Zijn 

ze duidelijk?

 Denk mee om waarschuwingsborden of procedures te 

verbeteren. Neem het voorbeeld hierboven: 24 labels! Kunnen 

sommigen niet gecombineerd worden? Anders gegroepeerd of 

gesorteerd op prioriteit? Zijn ze allemaal echt nodig?

 Zie de Beacon van mei 2013 voor meer voorbeelden van 

missers met borden.
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