
 

 

 

Wat doe ik wanneer de veiligheidsinstructies niet 
worden nageleefd? 

 Context 

Om de verspreiding van COVID-19 te beperken, is het noodzakelijk dat de nieuwe veiligheidsmaatregelen worden 
nageleefd. We moeten dit nieuwe gezondheidsrisico immers onder controle krijgen, zodat de hervatting en de 
voortzetting van de activiteiten op termijn niet in het gedrang komen. Wat kunt u doen wanneer u vaststelt dat sommige 
van uw medewerkers die maatregelen niet naleven? Bijvoorbeeld indien de gemeenschappelijke werktuigen niet 
correct worden ontsmet? 

 Wat kan de werkgever doen?  

1) De communicatie over de instructies verbeteren  
Het eerste wat u moet doen indien de richtlijnen niet worden nageleefd, is nagaan of de informatie duidelijk werd 
doorgegeven, zowel mondeling als schriftelijk. Om te communiceren over de veiligheidsinstructies, wordt het volgende 
aangeraden: 

• Geef die instructies in geschreven vorm en hang ze duidelijk zichtbaar op strategische plaatsen op (plaatsen waar 
mensen vaak langskomen, plaatsen die moeten worden ontsmet).   

 

• Geef die informatie mondeling: 
o idealiter in kleine groepen, zodat de werknemers zich meer betrokken voelen bij wat er van hen wordt 

gevraagd en zodat ze de mogelijkheid hebben om hun vragen te stellen (in een grote groep durven de 
mensen soms hun vragen niet te stellen);  

o gebruik korte en eenvoudige zinnen en herhaal de belangrijke informatie verschillende keren (handen 
wassen voordat men een bepaalde taak uitvoert, het voertuig schoonmaken na een bepaalde opdracht, 
enz.); 

o leg de reden van die nieuwe instructies uit: het gaat hier om een gezondheidscrisis die vraagt om 
uitzonderlijke maatregelen en de bedoeling is om hen en hun collega’s te beschermen. Het is belangrijk 
om een zin te geven aan die instructies, om uit te leggen waarom dat belangrijk is en op welke manier die 
maatregelen bescherming bieden; 

o leg uit wat de mogelijke gevolgen zijn van het niet-naleven van de instructies. Verwijs daarbij vooral naar 
de risico’s op overdracht van het virus, het is nog niet de bedoeling om het al over sancties te hebben; 

o gebruik een geweldloze communicatiestijl: het gaat er niet om de werknemers te beschuldigen of hen 
verwijten te maken. De huidige situatie zorgt al voor genoeg angst. Het is belangrijk om de samenhorigheid 
en het gevoel van betrokkenheid te versterken: "we moeten allemaal samen door deze crisis geraken, we 
kunnen daarin slagen door elkaar te helpen en door solidair te zijn." 
 

• Herhaal regelmatig de veiligheidsinstructies: 
Om ervoor te zorgen dat bepaalde informatie wordt geïntegreerd, dient die minstens 3 of 4 keer te worden herhaald. 
Wordt de informatie echter meer dan 10 keer herhaald, dan werkt dat contraproductief. De instructies dreigen zo 
namelijk "moeilijk te verkroppen" te worden voor de werknemers en dreigen dus niet meer te worden nageleefd.  

 



 

• Laat zien hoe concreet te werk moet worden gegaan opdat de instructie goed wordt begrepen (bijvoorbeeld door de 
handen te wassen met een gekleurd product in plaats van met zeep, zodat dit beter zichtbaar is), en/of verspreid 
meer ludieke filmpjes (bv.: https://www.napofilm.net/nl/napos-films/films). 

2) Zelf het goede voorbeeld geven 

Het is noodzakelijk dat de managers zelf het goede voorbeeld geven, anders ondermijnt dat het belang van de genomen 
maatregelen. 

3) Begrijpen waarom de instructies niet worden nageleefd 

Wanneer we ons ervan bewust worden dat de instructies niet worden nageleefd, is het belangrijk om te luisteren naar 
de werknemers en te proberen te begrijpen waarom ze de instructies niet opvolgen. Is er een specifieke reden die 
verklaart waarom ze daar niet in slagen (praktische moeilijkheden, organisatorisch probleem, verkeerd begrepen, gebrek 
aan duidelijkheid, enz.)? Dat maakt het mogelijk om – indien nodig – de organisatie aan te passen zodat de instructies 
door iedereen kunnen worden opgevolgd.  
 

4)   Informatie geven over de controle 

De werknemers moeten op de hoogte worden gebracht van de manier waarop de controle zal worden uitgevoerd en 
door wie. Zal dat door de verantwoordelijke gebeuren? Indien niet, zal het altijd dezelfde persoon zijn die controleert? 
Zal er een "toezichthoudende" rol worden gecreëerd? In dat laatste geval: als dat volgens een beurtrol wordt 
georganiseerd, kan iedereen elkaar beter sensibiliseren en wordt de persoon die controleert, minder gestigmatiseerd. 

 

5) Informatie geven over de sancties 

Er kan eventueel worden overwogen om de werknemers een document te laten ondertekenen waarin ze zich ertoe 
verbinden de instructies op te volgen. Loopt de situatie uit de hand en worden de anderen in gevaar gebracht, dan is het 
nodig om sancties te voorzien en al het personeel daarvan op de hoogte te brengen. Maar het is belangrijk om eerst en 
vooral te streven naar vrijwillige medewerking, veeleer dan in te zetten op controle. Daarom wordt aanbevolen om pas 
in laatste instantie over te gaan tot sancties. 

6) Bedanken 

Indien wordt vastgesteld dat de werknemers de instructies beter naleven, dan is het belangrijk hen daarvoor te bedanken 
en hun inspanningen te erkennen. Dat zal hen aanmoedigen om dit te blijven doen. 
 

 Nuttige info   

• 

• 

• 

https://www.cohezio.be/nl/coronavirus-veelgestelde-vragen.

https://www.napofilm.net/nl/napos-films/films
https://www.cohezio.be/nl/coronavirus-veelgestelde-vragen
mailto:rim.sec@cohezio.be


 

• https://www.info-coronavirus.be/nl/

• 

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus.
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