
In alle
omstandigheden

Steeds te handelen in lijn met  
de waarden van Infrabel: zorg dragen 

voor elkaar, de omgeving en het  
milieu/klimaat, open communicatie 
en overleg, gedreven om steeds te 
verbeteren. Zo draag je bij tot een 

positieve bedrijfscultuur.

Respect te hebben voor alle  
collega’s, klanten, het bedrijf, de 
omgeving, het milieu en klimaat.

Bereid te zijn om te leren uit eigen 
ervaringen en uit de ervaringen van 

je collega’s en open te staan voor 
verbetering en verandering.

Vertrouwelijke informatie alleen te 
delen met wie de info echt nodig heeft. 

Let op met sociale media.

Steeds te onthouden dat we  
ons inzetten voor een veilig, stipt, 

duurzaam en kwaliteitsvol  
spoorvervoer voor onze klanten.

Mee te werken aan een betere leef- en 
werkomgeving. Dit onder andere door 

onze klimaatafdruk te verminderen, 
afval te sorteren, zuinig te zijn met 

energie en water en gevaarlijke stoffen 
op een correcte manier te gebruiken.

 

Voor
het werk

Mogelijke risico’s en gevaren zo goed 
mogelijk in te schatten voor je begint 

met je werk.

Nooit in een risicovolle zone te 
gaan zonder toelating van de 

verantwoordelijke en zonder dat 
de voorgeschreven beschermings-

maatregelen zijn toegepast.

De telefoonnummers te kennen van de 
hulpdiensten, Traffic Control, … 

De verplichte persoonlijke 
beschermingsmiddelen te dragen.

Je taken goed voor te bereiden.

Alleen taken te doen waarvoor je over 
de nodige competenties beschikt en/of 

de nodige attesten behaald hebt.

Duidelijk en persoonlijk te 
communiceren met collega’s en externe 

partners, klanten, …
 

Tijdens
het werk

Activiteiten te stoppen wanneer 
gevaar dreigt en totdat het risico onder 

controle is gebracht

Enkel gereedschap in goede staat te 
gebruiken dat geschikt is en, indien 
nodig, gekeurd werd voor het uit te 

voeren werk.

De werkinstructies, gebruiks-
aanwijzingen en regelgeving te volgen. 

Informeer je als iets niet duidelijk is.

Steeds waakzaam en alert te blijven. 
Laat je niet afleiden.

Je GSM of andere digitale toestellen 
enkel te gebruiken voor het werk.

Nooit onder invloed te werken van 
medicatie die je bewustzijn kunnen 
beïnvloeden, van alcohol of drugs.

Na
het werk

Je werkplek netjes en ordelijk  
achter te laten.

Afval selectief in te zamelen volgens  
de lokale inzamelinstructies.

Gebreken en mogelijke verbeteringen, 
defecten en/of tekorten aan apparatuur, 
uitrusting, infrastructuur of organisatie 

aan je hiërarchische lijn te melden. 

Bij
Onregelmatigheden

De noodprocedures te volgen in  
geval van een onveilige situatie 

(incident, lek, brand, ongeval, terreur ...).

0800/30 230

Denk eraan om ...


