
 

Toolbox mei 2020 

Bron: Cumela, Grondig 5, 2018 

 

Toolbox: Veilig werken langs de weg. 

Datum: mei , 2020 

Intro:  

Om ongevallen voor de wegwerker en de weggebruiker te voorkomen, is het noodzakelijk dat het 

werken aan de weg verantwoord gebeurt. Het moet veilig zijn voor jezelf en de omgeving. Veilig 

werken moet daarom altijd vooropstaan. Dat vraagt om inzicht. Het is een zorgvuldige overweging van 

risico’s en te nemen maatregelen. 

 

Risico:  

 Aanrijdingsgevaar voor personen 

 Materiele schade. 

 

Beheersmaatregelen: 

 Voorlichting en instructie 

 Signalerende veiligheidskleding en gedrag 

 Afzetting en bebording 

 Inzet verkeersregelaars 

 

De beheersmaatregelen nader toegelicht: 

 

Voorlichting en instructie 

 Je krijgt voor aanvang van je werkzaamheden instructie van de leidinggevende (van 

opdrachtgever).  

 Als je geen instructie krijgt, vraag er dan om. Als er sprake is van werken achter 

verkeersafzetting moet er altijd een plan zijn. In dit plan is nagedacht over bijvoorbeeld de 

afmetingen van passerende voertuigen, fietsers en dergelijke, de plaats waar de 

werkzaamheden worden uitgevoerd en het type werkzaamheden.  

Signalerende veiligheidskleding en gedrag 

 Zorg voor schone, goed onderhouden en goed zichtbare actiematerialen en persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 Zorg dat je zoveel mogelijk in de richting van het verkeer kunt werken. 

 Bepaal je vluchtmogelijkheden, zorg dat de alarmnummers paraat zijn en weet waar de 

brandblussers en EHBO-middelen zijn.  

 Blijf scherp en let altijd op het verkeer. Gevaren blijven aanwezig! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afzetting en bebording 

 Werk nooit zonder afzetting. 

 Controleer regelmatig of de afzetting nog in orde is. Meldt het aan de leidinggevende (van 

opdrachtgever) als er iets mis is met de afzetting. 

 Markeringslint mag nooit worden gebruikt als wegafzetting! Het mag wel onder continue 

toezicht bij een calamiteit, maar zelfs dan alleen tijdelijk, totdat de nieuwe afzetting is 

geplaatst. 

Inzet verkeersregelaars 

Volg de aanwijzingen van verkeersregelaars die door opdrachtgever zijn ingezet. 

De wet (art 82 RVV) zegt daarover het volgende: 

Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren 

worden gegeven door de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaars 

En (art 8 RVV) 

Aanwijzingen gaan boven verkeerstekens en verkeersregels. 

 

Bedenk dat verkeersregelaars worden ingezet voor jouw veiligheid! 

 

 


