
WINTER!
De winter staan weer voor de deur. Dat betekent regen, kou en gladheid in de 
jaargetijden waarin de kans op ongevallen groter is dan anders. De campagne 
besteedt de komende werken daarom aandacht aan veiligheid in de winter. Een 
uitglijder door bladeren of sneeuw op een parkeerplaats of projectlocatie, net iets te 
lang doorwerken bij een lage gevoelstemperatuur: het zijn kleine incidenten, die soms 
grote gevolgen kunnen hebben. Met scherp oog voor veiligheidsrisico's én een goede 
voorbereiding maak je jouw werkomgeving en die van collega's een stuk veiliger. 

Gladheid
Zorg voor werkschoenen met zolen met 
voldoende grip. Gebruik zo nodig spikes op 
bepaalde locaties. Maar pas ook op in en 
rond kantoor als je schoenen draagt met 
gladde zolen.

Let op gladheid door bladeren, regen en 
sneeuw
• rondom kantoren
• op gladde trappen en vloeren als je 

het kantoor binnenkomt
• op projectlocaties
• bij het stappen uit de auto of het 

afstappen van fiets of motor.

Blijf alert als je in de kou hebt 
gewerkt en vervolgens in een 
(warme) auto gaat rijden. 

Autorijden
Controleer de technische staat van de auto; (winter)
banden, accu, rubbers, voldoende ruitensproei 
vloeistof e.d. 

Anticipeer
Anticipeer op de weersomstandigheden en hou rekening met 
andere weggebruikers en langere reistijden. 

Zorg dat je altijd warme kleding (deken) en 
voldoende eten en drinken bij je hebt. Voor 
het geval je (auto)pech hebt. 

Kou en natheid
• Zorg dat je alert bent op onderkoeling en warm je op tijd op.
• Drink voldoende. Bij kou kun je snel uitdrogen, net als bij warmte.
• Natte kleding zorgt ervoor dat je sneller onderkoeld raakt. Draag regenkleding en zorg dat je een 

tweede set droge kleding bij je hebt als je risico loopt om nat te worden. 
• Houd machines en elektrisch gereedschap droog vanwege gevaar voor elektrocutie.
• Draag de juiste kleding die je voldoende beschermen tegen de kou.
• Gebruik handschoenen, vooral als je met machines en gereedschap werkt die koud kunnen worden. 

Voor mensen die buiten werken; wees op de hoogte van de 'wind chill' factor uit de memo extreme 
weersomstandigheden. 
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Ramen ontdooien!  
  Niet beginnen met 
          rijden met alleen    
                  een ‘kijkgaatje’.


