
 
 
 
 
 
  

 
 

 

     

INSTRUCTIE GLADHEIDHEIDSBESTRIJDING 
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Instructie (zie volgende blz.) gegeven op: …... - …... - …..….. 
 
Te: ………………………………………. 
 
Door: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aanwezig: 
 

Naam Paraaf 
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Besproken onderwerpen: (vink aan wat is besproken) 

 

 De gevaren van het werk. 

 Hoe die gevaren beheerst kunnen worden 

 Wijze van controle van de apparatuur of machine 

 Veilige werking van de machine – gebruikshandleiding 

 Het gebruik van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

 Afspraken over werk- en rusttijden. 

 Hoe rekening te houden met kwetsbare verkeersdeelnemers. 

 Afwijkend en soms agressief gedrag van weggebruikers. 

 Door sneeuw, regen en ijzel kunnen bermen veel zachter zijn dan normaal. Daardoor kan de 

machine gemakkelijk vast raken of in het water terecht komen. 

 Na of tijdens een strenge vorst periode kan het water nog niet in de grond zakken en zal de berm 

bijzonder glad zijn. 

 Tijdens het preventief strooien kan het voorkomen dat de temperatuur sneller daalt dan verwacht, 

waardoor de weg glad kan worden. Dit is gevaarlijk voor de strooivoertuigen en de weggebruikers. 

Pas de rijsnelheid daar op aan. 

 Bij ijzel kunnen boomtakken naar beneden doorbuigen, waardoor een grotere kans 

aanrijdingsgevaar bestaat.  

 Bereikbaarheid bij storingen of calamiteiten en bij wie je die moet melden. 

 De (schadelijke) eigenschappen van de strooimiddelen 

 Gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 De invloed van de weersomstandigheden. 

 Wat te doen als gevaren afwijken van normaal of afgesproken is 

 Checklist voor de dagelijkse praktijk zoals in de arbocatalogus omschreven 

 Wat te doen na afloop van het werk: 

 Maak de machine schoon en smeer door zoals afgesproken. 

 Controleer op schade, slijtage, scheuren in lassen of ontbrekende of loszittende onderdelen. 

 Informeer jouw leidinggevende over de defecten. 

 Check of men de instructie begrepen heeft. 

Aanvullende bespreekpunten: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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