
Welzijn binnen 
de HORECA



Het doel van deze brochure is om de belangrijkste en meest voorkomende risico’s  

binnen de horeca in kaart te brengen. Omdat dit een groot en veelzijdig thema is, 

wordt dieper ingegaan op een beknopt overzicht van de meest voorkomende en  

gevaarlijke situaties. De hoofddoelstelling is arbeidsongevallen te voorkomen.  

Investeren in welzijn op het werk loont dan ook, zo blijkt uit resultaten.

Preventie is nooit een doel op zich maar een middel om doelstellingen te bereiken. 

Doelen zoals bijv. vermindering van de kans op schade, vrijwaring van de gezondheid 

en verbetering van het welzijn maar ook meer productiviteit en een hogere kwaliteit. 

De gekozen onderwerpen zijn gebaseerd op ongevallen van de laatste jaren en  

op de ervaringen van ons multidisciplinair team. Preventie begint steeds met een  

risicoanalyse op niveau van de organisatie, de werkpost en het individu.  

Een risicoanalyse is dus steeds op maat van de organisatie en wijzigt wanneer  

de organisatie verandert. Het is dus belangrijk om deze up-to-date te houden.  

Deze brochure kan dan ook geen totaalbeeld scheppen, maar biedt een goede  

basis om van te vertrekken.
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Inleiding

Voor gezond en veilig werken



1. Struikelgevaar

Organiseer het werk zodanig dat het 
geen gevolgen heeft voor de gezond-
heid en de veiligheid

“ Wat?
Dagelijks wandelen  we allemaal meerdere kilometers, nemen trappen,…  

We vinden het een aanvaardbaar risico dat we wel eens ‘tegen de vlakte kunnen gaan’. 

Volgens de recente cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen gebeurden er een hoog 

aantal arbeidsongevallen waarbij personen vielen op begane grond (gelijke hoogte).

Oorzaken voor vallen zijn oa:
 • Je handen te vol hebben en je voeten niet zien

 • Niet aangeduide trappen of ongelijk verdeelde trappen
 • Een natte of gladde vloer door water, olie, zeep, ...
 • Niet de juiste schoenen dragen
 • Afgeleid of te snel willen zijn
 • …

Risico’s?
 • Struikelen
 • Vallen

Preventiemaatregelen?
 • Houd werkplekken en looproutes netjes en vrij

 • Ruim onmiddellijk water, olie, zeep, ... op

 • Draag schoenen met antislipzolen 

 • Lopen - niet rennen

 • Duid niveauverschillen (opstapjes) visueel aan

 • Gebruik een trapladder i.p.v. een stoel

 • Neem steeds de leuning van de trap vast

Binnen de horeca stellen we vast dat er 4 grote risico’s bestaan:

 • Struikelgevaar

 • Belasting van het lichaam

 • Psychosociale belasting

 • Verwondingen

Deze risicogroepen worden in kaart gebracht aan de hand van een beknopt overzicht 

m.b.v. foto’s. Eerst wordt dieper ingegaan op de onderwerpen om daarna de belang-

rijkste risico’s te vermelden. Vervolgens worden preventiemaatregelen voorgesteld. 

Algemeen

Het doel van een werkgever is het werk zo optimaal mogelijk te organiseren.  

Een goede organisatie is dus uitermate belangrijk. 

Net daarom is het in kaart brengen van de mogelijke risico’s belangrijk. Het startpunt 

is het maken van een risicoanalyse of risico inventarisatie en evaluatie (RIE). RIE is een 

begrip dat niet altijd bekend in de oren klinkt, dit is nochtans een verplichting voor 

iedere organisatie in België. Aan de hand van de in kaart gebrachte risico's stelt de 

werkgever een actieplan op. Dit doet de werkgever zelf of hij doet hiervoor beroep op 

onze medewerkers van CLB Externe Preventie.

Door onze multidisciplinaire aanpak streven we ernaar om u als horecabedrijf  

op een proactieve werkwijze te ondersteunen.
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2. Belasting van het lichaam

Wat?
Heel wat activiteiten in de sector houden manueel hanteren van lasten in:  

pannen schoonmaken, borden dragen, voorovergebogen staan aan het vuur,  

bedden opmaken, stofzuigen, …  

Een letsel is niet noodzakelijk het gevolg van een plotse gebeurtenis maar  

kan ook het resultaat zijn van langdurige inspanning en belasting. 

Horecawerknemers lopen mogelijk een hoger risico om spier- en skeletaandoeningen 

te ontwikkelen. Tijdens hun werk moeten zij immers vaak lang staan of in een  

ongemakkelijke houding werken. 

Risico’s?
  • Overbelasting van het lichaam

  • Ontwikkelen van een spier- en skeletaandoening

  • Spataders en andere aandoeningen van de bloedvaten

Samenvatting:
Nr Omschrijving Risico Preventiemaatregel Foto

1 Vallen of 
struikelen van 
persoon

Vallen van trap Instructies gebruiken van een trap.

Vallen over 
opstapje

Visueel aanduiden van  
niveauverschillen.

Vallen of  
struikelen door 
natte/gladde 
vloer

Zorg voor een egale maar stroeve 
vloer. 

Ruim gemorste vloeistoffen,  
korrels, ... meteen op.

Vallen of  
struikelen  
door afgeleid  
worden

Sta stil als je met collega’s praat.

Schenk aandacht aan je omgeving.

Kijk waar je naartoe moet.

Neem je tijd.

Vallen of  
struikelen door 
rommelige 
ruimte / kleine 
doorgang

Houd de doorgangen vrij.

Stapel materiaal in een rek i.p.v.  
op de vloer.

Vallen of strui-
kelen door 
onvoldoende 
grip schoenen

Draag schoenen met een  
antislipzool.

Draag geen (te fijne/hoge) hakken 
voor optimaal evenwicht.
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3. Psychosociale belasting

Wat?
In de horeca is flexibiliteit een belangrijk principe. Uw medewerkers staan klaar om  

te presteren in functie van de klant. Het is dan ook belangrijk na te denken over de  

psychosociale risico’s waaraan de medewerkers in de horeca kunnen worden  

blootgesteld en als werkgever klaar te staan bij de eerste signalen.

Om even terug te grijpen naar de nodige flexibiliteit: om klaar te staan voor je klant is  

het belangrijk dat je team goed draait, dat je goed nadenkt over de shiften waarin je 

werkt en de haalbaarheid hiervan op langere termijn, afspraken maakt over bv. de  

alcoholische consumpties tijdens de werktijd van je eigen personeel, … . Deze voor-

beelden hebben allemaal invloed op het psychosociaal welzijn van je medewerkers.  

Een makkelijke en sinds de nieuwe wetgeving (in voege sedert 01/09/2014), verplichte 

manier om de psychosociale risico's te screenen, is het uitvoeren van een risicoanalyse. 

Na een bevraging bij je personeel krijg je immers duidelijkheid over hoe de arbeidsor-

ganisatie, -inhoud, -voorwaarden, - omstandigheden en -relaties door je medewerker 

ervaren worden en kan u hieraan de nodige preventieve maatregelen koppelen.

Risico’s?
Emotionele, gedrags- en/of lichamelijke risico’s zoals:

 • Verstoring van de work-life balance

 • Oververmoeidheid, stress, uitgeblust geraken

 • Uitvallen van medewerkers

 • Conflicten op de werkvloer

 • In aanraking komen met geweld, ongewenst seksueel gedrag, pesterijen 

 • Mogelijke verslaving aan drugs en/of alcohol

Preventiemaatregelen?
 • Leid werknemers op om ergonomisch te werken  

(heffen en tillen, langdurig staan of zitten, schoonmaken, …)

 • Vermijd heffen en tillen. Waar nodig vraag je hulp van een collega of  

gebruik je een hulpmiddel

 • Richt de werkplek in rekening houdend met de lichaamsafmetingen van  

de medewerker en de aard van het werk  

(bijv. werkblad in de keuken op heuphoogte, diepte gootsteen)

 • Zorg voor voldoende pauze gedurende een shift en tussen 2  

opeenvolgende shiften

 • Draag gesloten schoenen die de druk opvangen

 • Koop geen borden aan die te groot en zwaar zijn

 • Belaad een dienblad niet te zwaar

 • Voorzie op elke verdieping een schoonmaakwagen/stofzuiger als er geen lift is

 • …

Samenvatting: 
Nr Omschrijving Risico Preventiemaatregel Foto

2 Fysieke (over) 
belasting

Manueel  
hanteren 
zware  
voorwerpen

Gebruik een hulpmiddel.

Vraag hulp aan een collega.

Hef- en tiltechnieken aanleren.

Koop licht materiaal aan.

Loop 2 keer.

Langdurig 
staan

Voorzie voldoende pauze tijdens en 
tussen 2 shifts.

Druk op 
onderste 
ledematen

Draag schoenen die de druk van 
staan/lopen kunnen opvangen.

Gebogen 
werken

Werkoppervlakken zijn op  
heuphoogte.

Plaats een niet te diepe gootsteen.

Plaats de voorwerpen zo dicht 
mogelijk bij je lichaam (inrichting 
werkplek).
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Preventiemaatregelen?
Er zijn een aantal algemene preventiemaatregelen die je kan treffen:

 • Zorg dat je een beleid hebt uitgewerkt rond alcohol- , drugs- en medicatiegebruik 

door je medewerkers en betrek hen bij de opmaak van je beleid

 • Zorg ervoor dat, indien je personeel te maken krijgt met geweld door klanten, je je 

medewerkers ondersteunt en binnen je team duidelijk maakt hoe je dit in de  

toekomst wenst te vermijden

 • Denk na over hoe je ervaren medewerkers kan houden en hoe je ze kan inzetten om 

nieuwe medewerkers wegwijs te maken en zet dit vervolgens in actie om

De eerder specifieke preventiemaatregelen kunnen alleen op maat van jouw onderneming in 

kaart gebracht worden en dit na het afnemen van de risicoanalyse psychosociale aspecten. 

4. Verwondingen

Wat? 
Scherpe messen, scherven van glazen of borden, apparaten,… vormen een gevaar 

op de werkvloer voor o.a. snijden en prikken. Ook het risico op brandwonden is reëel 

vermits er vaak met warme voeding gewerkt wordt. 

Risico's?
 • Snijden of prikken aan scherpe voorwerpen zoals messen, scherven, …

 • Contact met hete voorwerpen, voeding, …

Preventiemaatregelen?
 • Raap gebroken glas niet met blote handen op  

Gebruik een stofblik of draag gepaste handschoenen

 • Was scherpe messen apart af, gooi ze NOOIT in een gootsteen met water

 • Trek de stekker uit bij het schoonmaken van apparaten  

zodat je je niet kan kwetsen aan draaiende delen

• Wees altijd voorzichtig bij het openen van een oven  

Vermijd contact met de warmte die vrijkomt

• Let op met warme dranken

• Zorg voor een opgeleide EHBO’er en aangepast verzorgingsmateriaal 
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Samenvatting: 
Nr Omschrijving Risico Preventiemaatregel Foto

3 Psychosociale 
belasting

Verstoring van 
de work-life 
balance

Baken de werktijd goed af en zorg 
ervoor dat het aantal werkuren bin-
nen de perken blijft.

Oververmoeid-
heid, stress, 
uitgeblust ge-
raken

Zorg voor voldoende hersteltijd. 
Leer medewerkers omgaan met 
stress.

Uitvallen van 
medewerkers

Zorg voor ondersteuning en een 
aanspreekpunt.

Conflicten op de 
werkvloer

Zorg voor overleg tussen het per-
soneel en maak duidelijke werkaf-
spraken. 

In aanraking 
komen met ge-
weld, ongewenst 
seksueel gedrag 
of pesterijen

Maak duidelijk dat dit niet kan. 
Zowel niet tussen de medewerkers 
als vanuit klanten. Maak duidelijk 
bij wie medewerkers dit zo snel 
mogelijk melden. 

Mogelijke versla-
ving aan drugs 
en/of alcohol

Zorg voor een beleid rond alcohol-, 
drugs- en medicatiegebruik.



Meer risico’s
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Samenvatting:
Nr Omschrijving Risico Preventiemaatregel Foto

4 Allerlei  
verwondingen

Contact scherpe 
voorwerpen

Gebruik een stofblik om  
scherven op te ruimen. 

Was scherpe messen apart af. 

Verbranden aan 
stoom uit oven

Open de deur een klein beetje 
om de eerste stoom te laten 
ontsnappen. Draai daarna met 
de deur mee.

Morsen hete 
dranken

Tassen altijd stabiel plaatsen. 

Niet te vol vullen.

Niet kunnen 
verzorgen  
verwonding

Voorzie opgeleide EHBO’er.

Voorzie voldoende  
verzorgingsmateriaal. 

Zorg voor een alarmkaart met 
noodnummers.

Interventieregister inzake  
eerste hulp.

De 4 meest voorkomende risico’s werden hierboven besproken.  

Uiteraard zijn er nog andere risico’s die eveneens opgenomen worden 

in de RIE, met gepaste preventiemaatregelen. 

5. Blootstelling aan lawaai:  
Slecht horen als gevolg van blootstelling aan lawaai behoort tot de meest 

voorkomende beroepsziekte. Wanneer het gehoor beschadigd wordt, is dit 

onomkeerbaar. Voer bij vermoeden een meting uit naar het aanwezige lawaai 

en tref vandaaruit de geschikte maatregelen.

• Voer een meting uit. Vanaf 80 dBA is het aangeraden om  

gehoorbescherming te dragen. Vanaf 83 dBA is dit verplicht !  

6. Hygiëne:  
Een goede hygiëne beschermt niet alleen de klanten maar ook de  

werknemers. (Alle kasten netjes in orde, de vloeren gepoetst,…  

weer ongedierte uit de keuken.) 

  • Was de handen na het toiletbezoek en na contact met geld met zeep 

en droog ze met papieren handdoekjes

  • Ruim elke dag alles op en reinig de vloeren (poetsplan)

  • Controleer elke dag de voorraad en verwijder vervallen producten

  • Vuilnisbakken hebben altijd een gesloten deksel die bediend worden 

met een voetpedaal. Ledig deze elke dag

  • Voorzie een ongedierteplan en voer dit uit

  



7. Brandveiligheid: 
 

Het is niet altijd even duidelijk wat brandgevaar inhoudt.  

Toch zijn de gevolgen niet te overzien.  

Een kleine brand kan snel overgaan in een hevige brand.

• Vluchtroutes dienen duidelijk aangeduid en  

toegankelijk te zijn 

• Maak gebruik van onbrandbaar  

decoratiemateriaal

• Technische installaties zoals verwarmingen en 

elektrische installaties verkeren in goede staat  

en worden periodiek gecontroleerd 

• Stel terrasverwarmers stabiel op 

• Reinig keukenapparatuur en afzuiginstallaties 

regelmatig 

• Zorg voor geschikte blusmiddelen en blusdekens. 

Controleer dagelijks of deze bereikbaar zijn.  

De blusapparaten moeten jaarlijks worden  

gecontroleerd 

8. Detergenten:  
 
Om alles hygiënisch te houden moet natuurlijk dagelijks 

gepoetst worden. Water in combinatie met een detergent 

met ontsmettingsmiddel is de beste manier.

• Gebruik producten die geen schadelijke invloed 

hebben op de mens

• Als het niet anders kan, draag dan de juiste 

PBM’s zoals voorgeschreven in de SDS fiche. 

Deze worden ter beschikking gesteld door uw 

leverancier

• Sla de producten op overeenkomstig de  

voorschriften (in de originele verpakking  

op een afgesloten plaats)

9. Klanten die onwel worden:  
 

De HORECA krijgt heel wat bezoekers/klanten over de vloer. Dat 

iemand vroeg of laat onwel wordt, is bestaand.  

Snel reageren op de situatie kan van levensbelang zijn. 

• Een EHBO-kast/koffer met voldoende aangepast materiaal 

moet aanwezig zijn 

• Voorzie een alarmkaart met  

noodnummers

• Zorg voor voldoende opgeleide  

hulpverleners zodat er steeds  

iemand aanwezig is

• De nooddiensten moeten vlot  

de ingang kunnen bereiken

• Vang de nooddiensten op bij  

aankomst en leg rustig uit wat  

er gebeurd is
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Als al deze risico’s worden samengebracht in 1 tabel, ontstaat een beknopt overzicht 

van risico’s binnen de organisatie. Op die manier kan u aan preventiemaatregelen 

werken om zo uw werknemers een gezonde en veilige werkplek te geven. 

Nr Omschrijving Risico Preventiemaatregel Foto

1 Vallen of  
struikelen van  
persoon

Vallen van 
trap

Instructies gebruiken van een trap.

Vallen over 
opstapje

Visueel aanduiden niveauverschillen.

Vallen of  
struikelen 
door natte/
gladde vloer

Zorg voor een egale maar stroeve 
vloer.

Ruim gemorste vloeistoffen, korrels, 
... meteen op.

Vallen of  
struikelen  
door afgeleid  
worden

Sta stil als je met collega’s praat.

Schenk aandacht aan je omgeving.

Kijk waar je naartoe moet.

Neem je tijd.

Vallen of  
struikelen 
door  
rommelige 
ruimte/kleine 
doorgang

Houd de doorgangen vrij.

Stapel materiaal in een rek i.p.v. op 
de vloer.

Vallen of 
struikelen 
door onvol-
doende grip 
schoenen

Draag schoenen met een antislip 
zool.

Draag geen (te fijne/hoge) hakken 
voor optimaal evenwicht.

Nr Omschrijving Risico Preventiemaatregel Foto

2 Fysieke (over) 
belasting

Manueel  
hanteren 
zware  
voorwerpen

Gebruik een hulpmiddel.

Vraag hulp aan een collega.

Hef en til technieken aanleren.

Koop licht materiaal aan.

Loop 2 keer.

Langdurig 
staan

Voorzie voldoende pauze tijdens en 
tussen 2 shifts.

Druk op 
onderste 
ledematen

Draag schoenen die de druk van 
staan/lopen kunnen opvangen.

Gebogen 
werken

Werkoppervlakken zijn op  
heuphoogte.

Plaats een niet te diepe gootsteen.

Plaats de voorwerpen zo dicht 
mogelijk bij je lichaam (inrichting 
werkplek).

3 Psychosociale 
belasting

Verstoring 
van de work-
life balance

Baken de werktijd goed af en zorg 
ervoor dat het aantal werkuren bin-
nen de perken blijft.

Overver-
moeidheid, 
stress, uitge-
blust geraken

Zorg voor voldoende hersteltijd. 
Leer medewerkers omgaan met 
stress.

Uitvallen van 
medewerkers

Zorg voor ondersteuning en een 
aanspreekpunt.

Conflicten op 
de werkvloer

Zorg voor overleg tussen het per-
soneel en maak duidelijke werkaf-
spraken. 

In aanraking 
komen met 
geweld, 
ongewenst 
seksueel 
gedrag of 
pesterijen

Maak duidelijk dat dit niet kan.  
Zowel niet tussen de medewerkers 
als vanuit klanten. Maak duidelijk bij 
wie medewerkers dit zo snel  
mogelijk melden. 

Mogelijke 
verslaving 
aan drugs 
en/of alcohol

Zorg voor een beleid rond alcohol-, 
drugs- en medicatiegebruik.



Tot slot

 TOOLBOXMEETING : Top 5 preventiemaatregelen/aandachtspunten?

1. Voorzie instructies en opleidingen in verband met het correct en veilig gebruik van machines 
en arbeidsmiddelen.

2. Voorzie instructies en opleidingen in verband met ergonomie (handmatig tillen van lasten, 
duwen en trekken)!

3. Inventariseer gevaarlijke producten, zorg voor de gepaste productveiligheidsfiches!
4. Een opleiding EHBO en/of ergonomie bij CLB EDPB zorgt altijd voor een meerwaarde  

binnen uw onderneming!
5. Een basisopleiding niveau III bij CLB EDPB kan u een bredere kijk geven waar u als  

onderneming staat i.v.m. veiligheid en welzijn op het werk!

Geduld, aandacht en goed vakmanschap is de sleutel tot veilig werken 

binnen een horecabedrijf. Vakbekwaam personeel krijgt u door uw werknemers te 

instrueren en op te leiden. Maak tijd en ruimte hiervoor tijdens een werkoverleg, tool-

boxmeeting,… Maak nieuwkomers wegwijs en zorg dat uw werknemers voldoende 

mogelijkheden hebben om hun kennis en vakbekwaamheid op te frissen. Dit laatste 

houdt hun scherp en attent tijdens hun werk.

Voorbeelden van mogelijke toolboxmeetings:
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Nr Omschrijving Risico Preventiemaatregel Foto

4 Allerlei  
verwondingen

Contact 
scherpe 
voorwerpen

Gebruik een stofblik om  
scherven op te ruimen. 

Was scherpe messen apart af. 

Verbranden 
aan stoom  
uit oven

Open de deur een klein beetje om 
de eerste stoom te laten ontsnap-
pen. Draai daarna met de deur mee.

Morsen hete 
dranken

Tassen altijd stabiel plaatsen. 

Niet te vol vullen.

Niet kunnen 
verzorgen  
verwonding

Voorzie opgeleide EHBO’er.

Voorzie voldoende  
verzorgingsmateriaal. 

Zorg voor een alarmkaart met  
noodnummers.

Interventieregister inzake  
eerste hulp.

5 Blootstelling aan 
lawaai

Gehoor-
schade

Voer een meting uit. 

Zorg voor goede akoestiek. 

Zet de muziek wat zachter. 

6 Hygiëne Allerlei risico’s Zorg voor een goede persoonlijke 
hygiëne. 

Poets elke dag. 

Voer een ongediertebestrijdingsplan 
uit.

7 Brandveiligheid Ontstaan van 
brand

Vluchtroutes aangeduid en  
toegankelijk houden. 

Gebruik onbrandbaar  
decoratiemateriaal. 

Stel terrasverwarmers stabiel op. 

Reinig afzuiginstallaties regelmatig. 

Zorg voor de geschikte blusmidde-
len en blusdekens. 

8 Detergenten Gebruik van 
gevaarlijke 
producten

Verkies minder gevaarlijke  
producten. 

Bescherm uzelf.

9 Aanwezigheid 
klanten

Onwel  
worden

Minstens 1 EHBO’er.

Alarmkaarten opmaken. 

Toegang voorzien voor  
hulpdiensten.



De informatie uit deze folder is 
afkomstig van CLB Externe Preventie.
U kunt deze brochure ook downloaden 
van onze website www.clbedpb.be 
of via eenvoudige aanvraag per  
e-mail.
Voor alle vragen over welzijn kunt 
u bij ons terecht.
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