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Basisregels – De kleren maken de collega (cfr OPT13)

- Wat is arbeidsskledij?

- Daikin polo / Daikin vest / Daikin broek 

- Daikin kledij moet volledig dichtgeknoopt worden. Jasmouwen worden 
niet opgestroopt. Broekspijpen worden niet opgerold.

- Het zichtbaar dragen van ringen, loshangende armkettingen, zichtbaar 
loshangende piercings en loshangende oorbellen zijn gevaarlijk en dus 
verboden (Bij bepaalde werkzaamheden kunnen bijkomende maatregelen voorgeschreven worden in de 

specifieke bedienings- en veiligheidsinstructies)

- Halskettingen dienen onder de werkkledij gedragen te worden.

OKOKOK NOKNOKNOK
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Montage / Picking – Algemene regel

NOK
OK

Polo + mouwen + handschoenen cfr QP

OK

Jas + handschoenen cfr QP
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Snijdend plaatwerk / Lacing – Algemene regel

NOK OK

Polo + mouwen + handschoenen cfr QP

OK

Polo + mouwen + handschoenen cfr QP
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Brazeren met watertafel - Algemene regel

NOK

OK

Polo + mouwen + handschoenen cfr QP

OK

Jas + korte mouwen + handschoenen cfr QP

NOKNOK

Verkeerde handschoenen
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Brazeren zonder watertafel – Algemene regel

NOK

NOK

OK

OKOK

Jas + korte mouwen + handschoenen cfr QP

Polo + mouwen + handschoenen cfr QP

Opgelet: Kevlar handschoenen te gebruiken zolang de voorraad strekt
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Geen korte mouwtjes meer in combinatie 
met Daikin-jas (voldoende bescherming
door manchette)

Brazeren zonder watertafel – Algemene regel

NIEUW

OK

Polo + mouwen + handschoenen cfr QP
Jas + handschoenen cfr QP
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PBM’S oogbescherming

Algemeen
- In Daikin Europe N.V. is het dragen van een bril verplicht bij het betreden van de 

fabrieksgebouwen en magazijnruimten. 
- Bij het betreden van de werkzones is het dragen van een veiligheidsbril

verplicht. 
- Uitzondering:

- Catwalk
- In de breakzone moet geen (veiligheids)bril gedragen worden
- Voor beeldschermwerk aan een bureau moet geen (veiligheids)bril gedragen worden

Veiligheidsfunctie
- Veiligheidsbril
- Veiligheidsbril op sterkte zonder zijkleppen
- Veiligheidsbril op sterkte (IDPBW zoekt alternatief)
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Basisregels – PBM’s – Voetbescherming (cfr VI00009)



Wat indien mijn werknemers medische problemen hebben met de standaard PBM’s?

Nood aan PBM’s
(maatregel hoger 
in de hiërarchie 
niet mogelijk)

Check PBM's door 
IDPBW (geschikt voor 
risico, voldoen aan 
wetgeving, …)

Positieve 
evaluatie

NEE

Individueel 
geschikt

JA Werknemer draagt 
PBM

JA

PBM omwille van 
medische reden niet 

geschikt

NEE

Werknemer maakt 
een afspraak met de 

medische dienst

Arbeidsgeneesheer probeert bestaande 
oplossing te vinden 
vb. standaard schoen NOK -> sandaal
vb. standaard oordop NOK -> 2 alternatieven 
mogelijk in DENV

Bestaande 
oplossing 

gevonden?

JA

Werknemer maakt afspraak met 
zijn specialist (voorschrift nodig):
- voeten: orthopedist
- oren: NKO arts
- ogen: oogarts

NEE

Nieuwe afspraak met medische dienst 
+ medische dienst plant op zelfde 
moment opmeten in:
- voeten: podoloog
- bril: optieker
- oordoppen: nog te bekijken

Selectie van PBM ‘op 
maat’
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Basisregels - haardracht

1. Loshangend haar dient samengebonden te worden.

2. Indien samengebonden haar nog onder de blauwe zone van de Daikin jas komt, dan 
dient het haar opgestoken of in de jas/polo gestopt te worden.

OKNOKNOK OK OK

1. Loshangend haar, 
in de blauwe zone

2. Loshangend haar opgebonden,
maar onder de blauwe zone



Thank you


