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Voor de werkgever is het belangrijk:
• de voorlichting en instructie af te stemmen op de resultaten van de RI&E;
• de voorlichting en instructie aan te passen als gewijzigde omstandigheden 

hiertoe aanleiding geven; 
• werknemers jonger dan achttien jaar daarbij extra aandacht te geven; 
• werknemers te wijzen op de gebruiksaanwijzing van een arbeidsmiddel of 

persoonlijk beschermingsmiddel en toe te zien op het juiste gebruik ervan; 
• werknemers te wijzen op het gevaar van machines in de directe omgeving, 

ook als ze geen rechtstreeks gebruik maken van deze machines.

tips en vuistregels voor uw toolbox

Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om de werknemer goed voor te lichten 
over het werk dat hij of zij uitvoert en over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
die daaraan zijn verbonden. De medewerker is verplicht hieraan mee te werken. 
De werkgever moet de werknemer ook wijzen op maatregelen om risico’s te 
voorkomen of te beperken. De werknemer is verplicht deze instructies op te volgen.
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Cursussen en opleidingen

Er zijn onderwerpen waarbij het vanuit de wet verplicht is een cursus of opleiding te volgen. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij:
• het werken met asbest;
• het werken met vervuilde grond;
• het werken met gewasbeschermingsmiddelen;
• het hijsen boven de 10 ton/meter op een bouwplaats;
• bedrijfshulpverlening (BHV);
• rijbewijzen;
• het rijden met een trekker op de openbare weg en het daarmee verband houdende aan- 

of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen door zestien- en zeventienjarigen.

Vaak toegepaste instrumenten zijn:

• het geven van een toolboxmeeting;
• het zorgen voor een duidelijke instructie per machine;
• het ter beschikking stellen van de handleidingen en checken 

of ze worden gelezen en juist worden toegepast;
• het geven van een cursus/training; 
• begeleiding door een collega.
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Voorlichting
&

Instructie

Niet altijd verplicht, wel verstandig

Het is lang niet altijd vanuit de wet verplicht om een bepaalde cursus 
of opleiding te volgen, maar het kan wel heel verstandig zijn. Met de 
RI&E worden de risico’s in kaart gebracht. Als risico’s te maken hebben 
met de kennis of vaardigheden van de werknemer moet de werkgever 
zorgen voor een aantoonbaar goede voorlichting en instructie door een 
deskundig persoon. Als het lastig is om dit binnen het bedrijf te orga-
niseren, kan er een cursus worden gevolgd via de brancheorganisatie 
of een bekend instituut. Met het certificaat dat na het volgen van een 
cursus wordt afgegeven, is het aantoonbaar dat er goede voorlichting 
en/of instructie is gegeven. Voorbeelden van onderwerpen waarvoor 
het niet vanuit de wet verplicht is om een cursus te volgen, maar wel 
verstandig: 

• veilig hijsen met grondverzetmachines;

• veilig werken langs de weg;

• veilig werken met een motorzaag/bosmaaier;

• basisveiligheid (verplicht als het bedrijf VCA-gecertificeerd is);

• veilig werken met de heftruck.

Tips voor een goede voorlichting 
en instructie

1. Bij de aanschaf van een machine hoort een goede instructie voor 
iedereen die ermee gaat werken en/of toezicht houdt.

2. Om een gewasbeschermingslicentie te verlengen, moet u kennis-
bijeenkomsten bezoeken. Wacht hiermee niet tot op het laatst, want 
dan bent u verplicht om bijeenkomsten te bezoeken die misschien 
helemaal niet interessant zijn. Beter is het om elk jaar een bijeen-
komst te plannen die wel aansluit bij de werkzaamheden. Elk jaar één 
bijeenkomst is voldoende om uw licentie straks te kunnen verlengen.

3. Er gebeuren veel ongelukken bij het werken langs de weg. Daarom 
is in de CAO-LEO opgenomen dat werknemers die langs of op wegen 
werken de gelegenheid moeten krijgen om een cursus Veilig werken 
langs de weg te volgen.

4. Het is belangrijk dat er altijd iemand in de buurt is die levensreddende 
handelingen kan verrichten (dichtdrukken van een slagader, zorgen 
voor een ongestoorde ademhaling en dergelijke). Dit leert een BHV’er, 
maar is die in de buurt als u ergens in de polder aan het werk bent? 
Met de cursus Hulpverlener Geïsoleerde Arbeid (HGA) leert u hoe u 
moet handelen bij een ongeval in een afgelegen gebied.

5. Houd bij wanneer een certificaat verloopt. U kunt dan tijdig actie 
ondernemen. Het is echt vervelend als er de volgende week een audit 
gepland staat voor VCA en u komt erachter dat uw certificaat B-VCA 
of VOL-VCA is verlopen.

6. Jongeren hebben een beperkte werkervaring en onderkennen even-
tuele gevaren vaak onvoldoende. Daarom moet er vanuit de Arbowet 
extra aandacht zijn voor voorlichting en training van jeugdigen. Dit 
betekent dat u een jeugdige collega extra in de gaten moet houden.

7. Het niet kunnen aantonen van een goede voorlichting of instructie kan 
vervelende consequenties hebben als er een ongeluk gebeurt. Zorg 
dus dat u voldoende voorgelicht bent.

8. Twijfelt u of u zelf of een collega een machine voldoende beheerst, 
laat het dan niet bij twijfelen, maar zorg voor een extra instructie. 
Beter een keer te vaak verteld dan een ongeluk of forse schade.

9. CUMELA Nederland en andere cursusinstituten geven jaarlijks 
(meestal in september of oktober) een cursusbrochure uit. Vraag 
hierom en kijk of er onderwerpen in staan die goed passen bij uw 
vraag naar scholing.

10. Een cursus of instructie is niet alleen vanuit arbo-oogpunt gewenst. 
Het zorgt er ook voor dat u de nieuwste ontwikkelingen mee krijgt en 
dat u goed inzetbaar blijft in uw werk. Alles wat u leert, nemen ze u 
nooit meer af! 

Een cursus volgen is niet altijd verplicht, maar biedt naast meer veiligheid nog meer voordelen. 
Zo krijgen u en uw personeel de nieuwste ontwikkelingen mee in techniek en vakinformatie.

Moet een cursus 
worden herhaald? 

Wat u leert, blijft niet altijd in uw hoofd zitten. Op z’n tijd 
opfrissen van de benodigde kennis is echt nodig. Soms 
is een certificaat maar een bepaalde tijd geldig (zoals bij 
BHV en Basisveiligheid) en moet u opnieuw een cursus 
volgen om het certificaat te verlengen. 
Meestal is de RI&E leidend. U kunt immers het best zelf 
inschatten wanneer het nodig is om de kennis en vaardig-
heden op te frissen. Vaak wordt een termijn van tussen de 
vijf en tien jaar gehanteerd.




