
 

 

Instructies beladers verenigingen. 
 
 

Teamwork 

De chauffeur is aanspreekpunt  op de auto. Volg zijn aanwijzingen op. 
Er zijn situaties waarbij teamwork vereist is, bijvoorbeeld bij het 

achteruit rijden. Stap altijd uit de auto, geef aanwijzingen aan de 
chauffeur en zorg dat u altijd in het zichtveld van de chauffeur staat. 

Opereer als team, dat voorkomt ongelukken! 
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Door de chauffeur worden een aantal persoonlijke 

beschermingsmiddelen aan de uitzendkracht verstrekt: 
 

1. handschoenen 
2. reflecterende jas of hesje. 

 
Men dient zelf voor de werkschoenen met stalen neuzen te zorgen. 

Het is verplicht deze persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.   

 
Het is verboden geluiddragers (mobile telefoon ,of mp3-speler etc.) 

tijdens de werkzaamheden te dragen. 
 

Zijlader 
 

 Plaats de rolemmers twee aan twee met 30 cm afstand van 
elkaar 

 De belader blijft in de nabijheid van het voertuig 
 De belader bevind tijdens het laden buiten het voertuig, 

en stapt alleen in als er groter afstand moet worden gereden. 
 Loop nooit onder de arm van de zijlader door en houd 

oogcontact met de chauffeur.  
 Let op dat fietsers niet doorrijden tijdens het laden. 

 Geeft aanwijzingen bij het achteruit rijden en blijf altijd in 

oogcontact met de chauffeur. 
 Blijf in de nabijheid het voertuig loop niet te ver weg 

 Ruim geknoeid afval altijd op. 
 Zet omgevallen rolemmers weer rechtop. 

 
 

 
 

 
 



 

 

Instructies  
De chauffeur zal u instructies geven over de werking van de machines 

e.d. U dient te weten waar noodstopschakelaars zitten. Volg de 
instructies die de chauffeur geeft strikt op. Ga nooit eigenhandig 

zaken veranderen of repareren. Geef eventuele gebreken direct aan 
de chauffeur door. 

 
Hygiëne 

Voordat u gaat lunchen, dient u uw handen goed te wassen met zeep. 
Houd bordessen van de zijlader en dergelijke schoon, verwijder losse 

rommel, Dit voorkomt onnodige ongevallen.  

 
Roken 

Roken is verboden in de gebouwen en cabines. 
 

 
Aansprakelijkheid  
 

De gemeente Doetinchem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen. 

 
Vrachtwagen gemeente Doetinchem 06-22630562 

 
 

 


