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Ta a l en sy mb olen/pic t o gr a mmen in 
de regelge v ing en he t dagelijk se le v en

In de codex over het welzijn op het werk zijn er enkele passages die recht-
streeks of onrechtstreeks met taal, taalgebruik of alternatieve communi-
catie te maken hebben. Zowel de preventieadviseur als de hiërarchische 
lijn moeten werknemers opleiden, sensibiliseren, informeren, trainen, 
competenties ontwikkelen, … In bijlage II.4-2 van de codex is er sprake dat 
de preventieadviseur in de multidisciplinaire basismodule vergaderings- 
en rapporteringstechnieken als vereiste kennis moet hebben. Titel 6 van 
boek III van de codex handelt over “veiligheids- en gezondheidssignale-
ring” (als omzetting van een Europese richtlijn). Deze symbolen1 zijn ook 
opgenomen in de ISO7010 standaard. 

In het kader van soft-regelgeving is er ook een voorbeeld. Vraag 3.7 van de 
VCA gaat over communicatie zonder taalbelemmeringen2.

In de FDIS ISO45001 Arbeidsveiligheids- en gezondheidsmanagement-
systemen3 wordt in een aantal clausules (5.4 c), 7.4.1 d) en 7.5.2 b)) verwe-
zen naar taal en taalbeheersing.

Maar ook in het dagelijkse leven worden we met taal en 
beelden geconfronteerd.

Allerlei inbouwkits van gekende merken worden met beelden stap voor 
stap uitgelegd. CEN heeft 3 ludieke posters gemaakt om het belang van 

normen te illustreren op de werkplek, het dagelijkse leven⁴ en onze ont-
spanning. Anderstaligen kunnen Nederlands⁵ volgen bij huizen van de 
taal. De binnen- en buitenlandse politici hebben sociale media ontdekt 
met uitspraken van “fake news” en “alternative facts”. Naast populistische 
uitspraken worden soms (niet mis te verstane) beelden uitgewisseld via 
twitter. Vele andere voorbeelden kunnen nog opgesomd worden.

M e t hoden,  t echniek en en  
v er schijningsvormen va n beelden

Verschillende technieken en methoden kunnen gebruikt worden om beelden 
(al of niet met geluid en woord ondersteund) als communicatietool te gebrui-
ken. VeiligheidsTV, films, animaties, YouTube zijn multimedia voorbeelden. 
Posters, affiches, cartoons/stripverhalen, typetjes, tekeningen, (post)kaar-
ten, speelkaarten, bordspelen, graphic novels, boeken, beeldenwoorden-
boek zijn voorbeelden van pure beelden. 

Deze beeldinstrumenten kunnen versterkt worden door gevleugelde 
(woord)uitdrukkingen en passend geluid6. Zo zijn de meeste titels van de 
stripverhalen van Suske en Wiske alliteraties. De campagnes van Construc-
tiv maken ook gecombineerd gebruik van gevleugelde woorden en beelden.

Sarcasme, humor, vergelijkingen (goed/fout), schokkende beelden, karika-
tuur, beeldbedrog zijn allemaal manieren om emoties7 in de boodschap te 
steken en deze te verpakken met als doel dat iets blijft kleven en de bood-
schap dus impact heeft. Wie kent immers het “Obusios-fragment” niet van 
Man bijt hond8? Of de onmogelijke sms en rijden video van de Responsible 

Communicatie met beelden 
Op de Prenne van 21 september 2017 werd er een module gegeven over andere vormen van 
niet-formele schriftelijk communicatie. Eén van de elementen was communicatie met 
beelden. Als complementaire aanvulling op de 2 voorgaande artikels rond communicatie 
met anderstaligen, wordt in dit artikel een overzicht gegeven van communicatie met 
beelden dat kan gebruikt worden om te communiceren met laaggeletterden, anderstaligen 
en zelfs bij doven of slechthorenden. Er wordt eerst gestart met taal en symbolen in de 
regelgeving om dan verder een overzicht te geven van het soort beeldmateriaal om gevaren 
te illustreren om tussendoor ook de aandacht te trekken op enkele valkuilen.
Omdat iedere mens een verschillend ontwikkelde linker- en rechter hersenhelft heeft – 
beelddenkers hebben trouwens een dominante rechterhelft – 
kunnen beelden en woorden (samen nog met andere zintuigen) 
complementair gebruikt worden in leerstijlen om boodschappen nog 
beter uit te dragen voor alle typologieën van mensen.

Danny De Baere
Adviseur, FOD WASO, AD Humanisering van de Arbeid 

Redactieraad Veiligheidsnieuws

1 De ISO7010 wijkt in een aantal gevallen af van de richtlijn; hoe werkbaar hiermee omgaan 
wordt beschreven in deze toelichting http://www.werk.belgie.be/defaultTab.
aspx?id=43447 

2  In de besacc-VCA nieuwsletter 3 was er een artikel over anderstaligheid (pag 7-8). 
3 Deze versie werd op 25 januari 2018 finaal goedgekeurd. Nog voor de zomer 2018 wordt 

deze als definitieve norm verwacht; op de PreNNe van 14 juni 2018 in St-Truiden is er 
hierover ook een toelichting voorzien.

4 ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/Housefullofstandards.pdf ; ook globaal beschikbaar op 
https://www.beswic.be/nl/blog/opleiding-en-vorming-rond-normen-en-normalisatie-europa 

5 In het jargon is er sprake van NT2: Nederlands tweede taal
6 Denk hierbij aan de films van Alfred Hitchcock waarbij geluid de suspens opbouwt.
7 In sociale media zijn er veel emoticons die kunnen gebruikt worden; vele kunnen bekomen 

worden op http://getemoji.com  
8 https://www.youtube.com/watch?v=YWD3GqLOTgk&gl=BE 

De links in de voetnoten onderaan dit artikel, kan je online raadplegen via: https://www.prebes.be/nieuws/communicatie-met-beelden

https://www.prebes.be/nieuws/communicatie-met-beelden
http://www.werk.belgie.be/defaultTab
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/Housefullofstandards.pdf
https://www.beswic.be/nl/blog/opleiding-en-vorming-rond-normen-en-normalisatie-europa
http://getemoji.com
https://www.youtube.com/watch?v=YWD3GqLOTgk&gl=BE


Young drivers9? Of de EHBO-video’s van Vinnie-Jones en de Napofilms? 
En voor de personen die zich bezig houden met procesveiligheid de film 
“Remember Charlie”. Animaties tenslotte worden soms gebruikt bij recon-
structies van ongevallen10 zodat we er ons een beter beeld van kunnen vor-
men en wel degelijk lering kan getrokken worden uit ongevallen. 

Va lkuilen

Beelden op zich zijn niet (altijd) heiligmakend. Ook in een beeld kan immers 
een valkuil schuilen. De boodschap kan op een andere manier gepercipieerd 
worden tussen zender en ontvanger. Daarnaast zijn er andere gebruiken en 
waardenkaders in de verschillende culturen van de mensen, dat maakt dat 
woorden en beelden een andere betekenis hebben. Stereotypen kunnen 
rond bepaalde thema’s als discriminerend beschouwd worden11. Ook per-
sonen met een autismespectrum12 kunnen minder goed omgaan met al-
legorieën, humor en andere beeldspraak. Zij nemen immers alles letterlijk. 
Een mooi ander voorbeeld van beeldbedrog uit psychologische testen zijn 
de Rorschach-figuren en de oude/jonge-dame illusie13.

Ook in vertalingen moet men rekening houden met de context of anders 
verkrijgt men translationese14. Naast de reeds gemelde “veiligheids- en 
gezondheidssignalering” worden in het dagelijks leven andere pictogram-
men en symbolen gebruikt. Maar niet iedereen kent de betekenis van 
pictogrammen en symbolen. Kent u als welzijnsprofessional de betekenis 
van de meer dan honderd symbolen uit de ISO7010? Een ander frappant 
voorbeeld uit het dagelijkse leven zijn de gele borden met een letter die 
calamiteitenroutes bij afgesloten snelwegen aangeven. Na meer dan 15 
jaar werd vorig jaar een nieuwe campagne opgestart om de betekenis hier-
van opnieuw onder de aandacht van de automobilist te brengen15. Ook de 
kennis van de symbolen op het autodashboard blijken volgens een recente 
enquête niet altijd gekend te zijn16.

B eelden om ge va ren t e illus t reren

Ieder van ons kent wel uit zijn basisopleiding preventieadviseur de beelden 
om gevaar, risico en de preventiehiërarchie te illustreren met diverse die-

renfiguren zoals de “leeuw” of “krokodil” of andere (al of niet verzonnen) 
dieren of typetjes.
 
Als men goed zoekt op het internet, vindt men een schat aan informatie 
waarbij door middel van beelden diverse gevaren worden geïllustreerd.  
Hieronder een bloemlezing: 
• Vanuit een didactisch oogpunt zijn de Nederlandse PIMEX-filmpjes17 die 

het effect van PBM’s (en andere maatregelen) illustreren bij het omgaan 
met gevaarlijke stoffen zeer goed.

• De Lucky 1318 figuurtjes illustreren de risico’s van tweewielers.
• Over spoorrisico’s is er zowel de campagne Max19, de educatieve poster 

om bovenleidingkabels aan spoorwegovergangen niet te beschadigen20 
als zeer specifieke informatie op de website van Infrabel met o.a. de 
“spoorloperscampagne” waar d.m.v. schokkende beelden mensen ge-
sensibiliseerd worden om niet over de sporen te lopen21.

• Diverse films om te sensibiliseren over musculosceletale aandoenin-
gen22; daarnaast heeft de FOD WASO een set van 52 kaarten ontwik-
keld (met de 4 categorieën oorzaken, gevolgen, oplossingen en tools 
met elk in een andere kleur)23.

• Ontploffingsgevaar bij monteren van banden24 
• Diverse websites om te sensibiliseren rond brandveiligheid ook voor de 

thuissituatie en het grote publiek zoals de website “Leef Brandveilig”25, 
speel niet met vuur26 van de FOD Binnenlandse zaken en de stichting 
brandwonden27 om er maar enkele te noemen

• De visuele folder van PreventAgri om te wijzen op de risico’s van mest-
gassen28 

• Het overbruggen van veiligheden met de “stop defeating” campagne29, 

9 https://www.youtube.com/watch?v=HbjSWDwJILs 
10 Voorbeelden zijn onderzoeken van o.a. door de Chemical Safety Board en de Nederlandse 

Onderzoeksraad.
11 Denk hierbij aan de 'Oerwoudfuif', met op de affiche een karikaturale stripfiguur van een 

zwarte jongen, dat in 2017 op sociale media voor beroering heeft gezorgd
 https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/nieuws/2017/09/16/gekleurd-beeld; of aan de 

“Coolest monkey in the jungle”-hoodie van H&M begin 2018 https://nl.metrotime.
be/2018/01/09/news/hm-haalt-omstreden-trui-uit-de-rekken/ 

12 Tips hoe ermee om te gaan kan je o.a. vinden op: https://handicapenarbeid.be/
dossiers-a-d/autisme/ 

13 https://en.wikipedia.org/wiki/My_Wife_and_My_Mother-in-Law; ook in het kader van 
Leeuwarden Europese culturele hoofdstad is het werk van Escher met diverse 
beeldbedrog tekeningen zoals de wit-zwart vogel een illustratie; zie https://www.
friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/programma/escher 

14 https://en.m.wiktionary.org/wiki/translationese 
15 https://wegenenverkeer.be/persberichten/snelweg-afgesloten-de-letter-jouw-gids 
16 https://nieuws.vtm.be/binnenland/quiz-weet-jij-wat-deze-lampjes-op-je-dashboard-

betekenen   
17 https://stoffenmanager.nl/public/pimex.aspx 

18 http://www.acem.eu/index.php/lucky-13/nederlands 
19 https://www.beswic.be/nl/blog/aannemers-van-spoorwegwerken-lanceren-campagne-

max-voor-veiligheid-hij-op-het-goede-spoor 
20 https://www.beswic.be/nl/blog/campagne-tegen-afgerukte-bovenleidingen 
21 https://www.infrabel.be/nl/actualiteit/veiligheidscampagnes 
22 Vb: karren: https://www.5xbeter.nl/site/catalog/files/574/%5B480p%5D+%5BNL%5D+D

uwen+en+trekken+-+Fysieke+belasting.mov ; film MSA: https://www.preventievanmsa.
be/nl/gids-voor-de-preventie-van-musculoskeletale-aandoeningen-op-het-werk 

23 http://www.preventievanmsa.be/nl 
24 http://www.hse.gov.uk/mvr/mechanical-repair/tyreremoval.htm zoals verwerkt in artikel 

https://www.beswic.be/nl/blog/ontploffingsgevaar-bij-monteren-demonteren-en-
oppompen-van-banden 

25 http://leefbrandveilig.be/ 
26 http://www.speelnietmetvuur.be
27 http://www.stichtingbrandwonden.be/ 
28 https://www.beswic.be/nl/blog/folders-veilig-omgaan-met-mestgassen-van-preventagri 
29 De 3 toestanden met prevent, detect en obstruct worden uitgelegd op http://stop-defea-

ting.org/en/aus-der-praxis/konstruktionsbeispiele/ 

Sarcasme, humor, vergelijkingen (goed/
fout), schokkende beelden, karikatuur, 
beeldbedrog zijn allemaal manieren om 

emoties in de boodschap te steken en deze 
te verpakken met als doel dat iets blijft 

kleven en de boodschap dus impact heeft. 
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waarbij de 3 toestanden prevent, detect en obstruct de preventiehiërar-
chie goed weergeven 

• 7 risicovolle situaties van hoogtewerkers30 met animaties

Een overvloed aan films31, boeken, opvoeringen van comedians, enzovoort 
illustreren (op een alternatieve manier) de diverse psychosociale risico’s 
met de vleet.

B eelden gebruik t in de sec t oren

De campagnes van Constructiv in de bouwsector worden al een aantal 
jaren mee ondersteund door stripverhalen32. In de campagne “lever veilig” 
werden er 16 stripverhalen gemaakt met de figuurtjes Pol Pallet en Benny 
Beton33. In de campagne veilig werken 
op hoogte werden er eveneens 16 strip-
verhalen gemaakt met Bas Harnas. Con-

structiv is ook wereldwijd actief binnen onder andere ISSA. Deze laatste 
heeft ook het project “prevention through pictures”34 gelanceerd.

Een ander voorbeeld in de bouw is Febredal35. Een poster met tekeningen 
illustreert de 8 stappen met onder andere montageplan, levering, hijsen 
tot gieten van dubbele wanden. Een ideaal hulpmiddel om de risico’s met 
prefabelementen te illustreren.

Beeldwoordenboeken zijn ontwikkeld door volgende organisaties in vol-
gende sectoren:
• huizen van Het Nederlands voor de sectoren zoals de bewakingssector, 

kinderdagverblijven, ziekenhuizen, winkels, horeca, …36 
• horeca Vlaanderen37 
• Volta38 de vereniging voor elektrotechniek (gecombineerd met onze 3 

nationale talen)

Speelkaarten zijn ontwikkeld door het Vormingsfonds Dienstencheques met 
de taalondersteunende planner (TOP39) en de Maatwerkbedrijven40 (dat te-
vens dienst doet als competentiewoordenboek). In de Prebeneren sessie van 
5 december 2017 konden preventieadviseurs kennis maken met deze TOP. 
   
In de gevangenis komt men verschillende nationaliteiten en dito talen 
tegen. Daarom is er een pocketboekje uitgewerkt “Picture it in Prison”41. 
Het bevat 450 pictures en vertalingen van een 60-tal basiswoorden in een 
20-tal talen.

30 https://www.beswic.be/nl/in-de-praktijk/hoogtewerkers-risicovolle-situaties-beelden
31 Vb. Nic Balthazar met Everybody happy
32 http://constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Welzijn/Campagnes.aspx  
33 deze campagne kreeg trouwens de Prebestip: https://www.prebes.be/nieuws/2014/03/

navb-cnac-constructiv-ontvangt-prebestip 
34 https://www.beswic.be/nl/blog/tekeningen-voor-preventie-de-bouw 
35 http://www.febe.be/frontend/files/userfiles/files/Andere%20Publicaties/publication-

techniques/Code%20van%20goede%20praktijk%20dubbele%20wanden.pdf  
36 http://www.huisnederlandsbrussel.be/dictionaries 

37 http://horecavorming.be/v/?mnu=andereinitiatieven_fanvanhoreca&ank=beeldwoorden
boeken 

38 https://www.volta-org.be/nl/werkgevers/hr-ondersteuning-tools/onthaal-en-begeleiding/
beeldwoordenboek 

39 http://www.vormingdienstencheques.be/publicaties/top/ 
40 http://www.groepmaatwerk.be/sites/default/files/competentiewoordenboek_en_kaar-

tenset.pdf 
41 http://www.prisonwatch.org/picture-it-in-prison.html 

Beelden op zich zijn niet (altijd) 
heiligmakend. Ook in het beeld kan 

immers een valkuil schuilen. De boodschap 
kan op een andere manier gepercipieerd 

worden tussen zender en ontvanger. 
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In Nederland zijn ook vele voorbeelden te vinden. In de sector van de land-
bouw, tuinbouw en pluimveesector is de campagne “Pak stof aan”42 on-
dersteund met vele beelden. De garagesector heeft een virtuele garage43 
ontwikkeld waarbij interactief naar fouten kan gezocht worden. Met Safety 
Heroes44, een serious game, wordt op een leuke manier risico’s op de werk-
vloer in de sectoren bouw, transport, zorg en industrie en passende maat-
regelen in beeld gebracht. Bovendien zet de game aan tot gesprek en actie.

B eelden gebruik t in beroepen

Een typische voorbeeld is de VDAB-beroepenfilm45. In een drietal minu-
ten heb je een idee welke de belangrijkste taken zijn van dit beroep. De 
consulenten van een interimkantoor kunnen deze filmpjes gebruiken voor 
jongeren of uitzendkrachten met weinig werkervaring als eerste kennis-
making van wat een specifiek beroep inhoudt. Een kleine vorm van kritiek 
hierbij is dat enkele gevaren en risico’s van het beroep aan bod komen, 
maar dat dit niet altijd een illustratie is van een goede veiligheid.

Alimento heeft voor de bakkers diverse didactische instrumenten ontwik-
keld om bakkersastma als groot risicoveld te voorkomen46. Op het media-
festival van het laatste wereldcongres in Singapore viel de Franse video 
“L'asthme d'Antoine le Boulanger” in de prijzen47.

Voor de kappers, mede onder invloed van Europese afspraken, de incorpo-
ratie hiervan in Belgische CAO’s en syndicale acties zijn diverse didactische 
instrumenten ontwikkeld zoals een poster en de brochure Risk Trainer48. 
Deze instrumenten worden ook gebruikt en ingezet in het onderwijs.

42 http://www.pakstofaan.nl/ 
43 http://www.veiligvakmanschap.nl/garage/ 
44 http://www.safetyheroes.nl/voor-bedrijven 
45 http://vdab.tv/categorie/19 

46 http://www.alimento.be/nl/tools/vermijd-bloemstof-voorkom-bakkersastma 
47 http://2017.mediainprevention.org/en/player/408.html   
48 http://www.coiffure.org/nl/sectorinfo/preventie-welzijn 

* w is tjedatje*

Heerlijk rond de actualiteit

 
In het Vlaams Parlement is op 5 februari 2018 de campagne 

“Heerlijk Helder” afgetrapt. De Vlaamse overheid belooft 

daarmee om werk te maken van begrijpelijke communicatie 

met de burgers. Ze bouwt voort op een initiatief van Radio 1 van 

Jan Hautekiet dat 3 jaar geleden dit initiatief startte (zie https://

www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/05/heerlijk-helder--campagne-

voor-klaar-en-duidelijke-taal/ ) .

De Wablieft-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan projecten, 

organisaties of personen die duidelijke taal gebruiken om 

informatie voor iedereen toegankelijk te maken. De lijst van 

winnaars kan gevonden worden op http://www.wablieft.be/

wablieft-prijs/vorige-winnaars.

Op 12/3/2018 organiseert Kortom, de vereniging van 

communicatiespecialisten uit de overheid of socialprofit, 

een studiedag “Zeg 't beeldig: 4 x 3 Verhalen over visuele 

communicatie”. Meer info op https://www.kortom.

be/activiteit?id=971&utm_source=nieuwsbrief&utm_

medium=email.

https://Jan
https://Jan
http://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/05/heerlijk-helder--klaar-en-duidelijke-taal/
http://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/05/heerlijk-helder--klaar-en-duidelijke-taal/
http://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/05/heerlijk-helder--klaar-en-duidelijke-taal/
http://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/05/heerlijk-helder--klaar-en-duidelijke-taal/
http://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/05/heerlijk-helder--klaar-en-duidelijke-taal/
http://www.wablieft.be/
http://www.wablieft.be/
https://www.kortom
http://www.pakstofaan.nl/
http://www.veiligvakmanschap.nl/garage/
http://www.safetyheroes.nl/voor-bedrijven
http://vdab.tv/categorie/19
http://www.alimento.be/nl/tools/vermijd-bloemstof-voorkom-bakkersastma
http://2017.mediainprevention.org/en/player/408.html
http://www.coiffure.org/nl/sectorinfo/preventie-welzijn
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Sensib il isat ie  in di v er se buurl a nden 

rond w erk en op ho o gt e

Werken op hoogte is nog altijd één van de grootste gevaren. Doordat 
maatregelen niet of onvoldoende worden genomen, manifesteert dit ge-
vaar zich nog altijd te frequent als risico met alle gevolgen van dien. Naast 
de reeds vermelde campagne van Constructiv hebben ook andere landen 
visuele en sprekende campagnes, telkens ondersteund door veel beeld-
materiaal:
• De scattered lives49 campagne in het Verenigd Koninkrijk met onder an-

dere 4 sprekende posters voor 4 sectoren 
• Het platform preventie valgevaar Nederland50 
• De “Travaux en hauteur pas de droit à l’erreur”51 campagne in Frankrijk, 

ondersteund met animatiebeelden over de organisatie van de werf, de 
keuze van het goede materiaal en de geschikte opleiding

• De “Safety Pays, Falls Cost” van het CWR en NIOSH in de Verenigde Staten52 

   
Het Eén-programma "Mij overkomt het niet” van 22 januari 2018 illus-
treert zeer duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn van een dodelijk ongeval 
door een (bros) dak53. Om over dit risicoveld (telkens) opnieuw te sensibili-
seren heeft BESWIC ook een goed overzicht gegeven54.

Feder at ies en org a nisat ies die  speci -
fiek me t beelden rond w el zijn w erk en

Enkele organisaties in binnen- en buitenland zijn bezig met diverse van 
deze visuele aspecten. Het European Cartoon Center in Kruishoutem55 
is het centrum voor striptekenaars. Enkele van deze striptekenaars zoals 
Nollet56 en Provijn57 maken ook veiligheidscartoons.

Het International Leipzig Festival58 is ondermeer gekend omdat er ook een 
filmcategorie is rond een gezonde werkomgeving. En op het laatste we-
reldcongres in Singapore was er ook een multimediafestival59, waar Lieve 
De Keyser van Prebes mee in de jury zat.

Printerest60 bevat tevens een selectie aan (veiligheids)cartoons. En in Vei-
ligheidsnieuws is er in iedere uitgave vanaf nr 186 een cartoon te zien over 
het hoofdthema. Ondertussen zullen jullie wel gezien hebben welke er 
over anderstaligheid is gemaakt. 

Uiteraard maken grote (commerciële) organisaties61 ook posters en di-
verse veiligheidscampagnes met beelden. Tenslotte kan ook verwezen 
worden naar diverse Europese federaties. Zijn maken diverse brochures in 
verschillende talen ondersteund met tekst en beeld62.

Ty pe tjes

Typetjes komen in alle vormen voor. Hierboven vermelde ik reeds de cam-
pagnes van Constructiv. Zo is Dokker Dave63 de mascotte voor de haven 
van Antwerpen en heeft men ook een taalrichtlijn. Dilbert, Homer Simp-
son en de in Nederland bekende Fokke en Sukke zijn diverse andere voor-
beelden die op een meestal anecdotische manier gevaren illustreren.
     
In de bedrijven worden soms typetjes ontwikkeld die aanzetten tot meer 
veiligheid. Maar deze zijn meestal slechts intern bekend als deze niet via 
websites of andere kanalen kenbaar worden gemaakt.

Van de preventieadviseur kan men tevens typetjes maken. Zo heeft Klu-
wer 5 types preventieadviseur in kleurrijke benamingen gegoten zoals de 
Sheriff, Einstein, Farmer, Bondscoach, Allrounder64. Elk van deze typetjes 
kunnen het best functioneren in één van de 5 stadia van de veiligheidscul-
tuurladder. Een interessante visie van deze cultuurladder is trouwens dit 
artikel van de vorige voorzitter van Prebes65.

To olb ox en

Beelden en foto’s van werksituaties van het eigen bedrijf zijn uitermate 
geschikt als kort en bondig middel om toolboxen te stofferen. Hiermee 
bedoel ik niet enkel de toolboxen als begrip van vraag 4.1 in het kader van 
de VCA, maar alles wat te maken heeft met korte toelichtingen of zelfs 
(illustraties bij) instructies. Dit kan bijkomend ondersteund worden door 

49 http://www.hse.gov.uk/shatteredlives/ 
50 http://www.veiligopdehoogte.nl/ 
51 http://www.chutesdehauteur.com/ 
52 www.stopconstructionfalls.com   
53 https://www.prebes.be/nieuws/2018/01/mij-overkomt-niet 
54 https://www.beswic.be/nl/blog/maatregelen-om-het-valgevaar-bij-openingen-en-breek-

bare-dak-structuren-te-vermijden 
55 https://www.ecc-kruishoutem.be/belgische-cartoonisten.html 
56 http://www.presscartoon.com/nl/auteurs/biography/pcb_andre-nollet_287
57 http://www.stefaanprovijn.be/bizzcartoons.html
58 https://filmarchiv.dok-leipzig.de/en?&section=26 
59 https://www.prebes.be/nieuws/2017/09/multimedia-festival-wereldcongres 

60 https://www.pinterest.com/pin/522065781787734611/ 
61 Zoals Fullmark, Setton, …
62 Voorbeelden hiervan zijn: http://www.nepsi.eu voor kristallijn silica, http://www.

pu-europe.eu voor PUR, http://www.ecfia.eu/has_hau.htm voor MMF, http://www.fiec.
eu/en/fiec/projects/completed-projects/information-modules-asbestos.aspx voor asbest  

63 http://www.cepa.be/havenarbeiders/veiligheid/berichten/stripverhaal-dave-dokker; de 
richtlijn rond de taalproblematiek http://www.cepa.be/pdf/pb/veiligheidsberichten/
VGBER_201716.pdf 

64 https://hseworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/veiligheid/bent-u-een-farmer-of-een-
sheriff/ 

65 http://arbo-online.nl/vergeet-de-veiligheidscultuurladder/ 
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66 Deze uitdrukking werd ook gebruikt op het Nieuwjaarsforum in West-Vlaanderen op 23 
januari 2018.

67 http://www.safetysofie.be/nl/posters/

68 http://www.dasgenecinema.be/NL 
69 Veiligheid da’s gene cinema! H. Chantrain, Veiligheidsnieuws 186, pag 46-48.
70  http://www.bw2e.be/ 

typetjes en veiligheidscampagnes eigen aan het bedrijf. “Eén beeld zegt 
meer dan 1000 woorden” is immers een zeer gekende gevleugelde uit-
drukking66. Wel moet men er blijven over waken dat de boodschap helder 
is en niet tot verwarring kan leiden gelet op enkele van de hierboven ver-
melde valkuilen. Eén van de 9 taken van de hiërarchische lijn zoals vervat 
in art. I.2-11. van de codex betreft immers zich ervan vergewissen dat de 
werknemers de inlichtingen die zij gekregen hebben in toepassing van de 
wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk goed begrijpen en in praktijk brengen.

"G rijze "  inform at ie

Diverse organisaties zoals Agoria, Essenscia, Go4Circle om er maar enkele 
te noemen, hebben ongetwijfeld materiaal voor hun leden. Deze informa-
tie is jammer genoeg via beveiligde websites enkel beschikbaar voor hun 
leden. 

Maar ook bij de bedrijven zelf, zijn er ongetwijfeld mooie voorbeelden, 
maar enkel ontsloten voor of gebruikt door de eigen organisatie. De Safe-
ty Sofie-campagne van Altrad Balliauw67 en Cofely met zijn campagne dat 
is gene cinema68 zijn één van de uitzonderingen die hun informatie wel 

met het grote publiek delen. Van de laatste campagne verscheen in Vei-
ligheidsnieuws 186 een artikel69 en dit werd als goed voorbeeld gegeven in 
het Kluwerevent in 2017.  

Een mooi voorbeeld van enkel ontsloten voor zijn 14 leden van de Belgian 
Waste-to-Energy (BW2E)70 is een Powerpoint met allemaal beelden dat 
wordt gebruikt als veiligheidsintroductie voor nieuwe (eventueel laagge-
schoolde) medewerkers. Op die manier is er consistentie in de boodschap 
en zijn de geleverde inspanningen bruikbaar voor alle leden. Daarnaast kan 
dit gebruikt worden als (veiligheids)introductie voor derden (of soms ook 
poortinstructies genoemd), waarbij deze (zelfde) informatie maar 1 keer 
moet gegeven worden (door een bedrijfslid aan een derde) en maar 1 keer 
moet gevolgd worden (door een derde bij een bedrijfslid). Misschien leidt 
de vermelding in dit artikel tot het ter beschikking stellen van deze Power-
point op hun website? 

In diverse industriële regio’s zoals de haven van Antwerpen zijn er pogingen 
om de poortinstructies ondersteund met geluid en beeld te uniformiseren, 
die ook dienstig kunnen zijn in het kader van VCA. Maar vooralsnog is men 
in deze uniformisatie en harmonisatie nog niet in geslaagd. Poortinstruc-
ties moeten telkens opnieuw periodiek bij deze bedrijven gevolgd worden.

Conclusie

Door diverse sectoren en over diverse gevaren zijn – zoals dit artikel illus-
treert – toch redelijk wat (beeld)materiaal en instrumenten uitgewerkt en 
ter beschikking gesteld. Dit is niet altijd bekend en kan bijgevolg ook niet 
gebruikt worden door een preventieadviseur. 

Met dit artikel werd een overzicht gegeven en de kracht van visuele beel-
den onderstreept. Dit kan een aanzet zijn om zelf nieuwe uit te werken en 
complementair te gebruiken bij geschreven instructies zodat de welzijns-
boodschap (langer) blijft kleven. Of om het in flashy uitdrukking te zeggen 
“genudged” wordt om zo een welzijns”influencer” te zijn. 

  

Sarcasme, humor, vergelijkingen (goed/
fout), schokkende beelden, karikatuur, 
beeldbedrog zijn allemaal manieren om 

emoties in de boodschap te steken en deze 
te verpakken met als doel dat iets blijft 

kleven en de boodschap dus impact heeft. 
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