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WAAROM DEZE GIDS?

Waarom deze gids?
Volgens EU OSHA vindt bijna 24% 
van alle arbeidsongevallen plaats in de 
voedingsindustrie. Hoewel veiligheid op de 
werkplek en conformiteit een topprioriteit 
zijn in de industrie, komt voedselveiligheid 
altijd op de eerste plaats. 

Industriële veiligheidsidentificatieoplossingen 
met een laag besmettingsrisico bieden 
nieuwe mogelijkheden om het aantal 
arbeidsongevallen te verminderen, de 
veiligheid op het werk te verbeteren en 
tegelijk de voedselveiligheid te garanderen.
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Voordelen van 
identificatie
Verbetering van 
de veiligheid op 
het werk
In de voedingsindustrie zijn er overal 
veiligheidsrisico's. Gladde vloeren, 
blootstelling aan chemicaliën, 
knelpunten, reiniging en onderhoud van 
industriële machines: veiligheidsrisico's 
zijn constant aanwezig op de werkplek.

Uit statistieken van EU OSHA blijkt dat 
bijna 24% van de arbeidsongevallen 
plaatsvindt in de voedingsindustrie. 

Het grote aantal uitdagingen in een 
voedselverwerkende omgeving maakt 
duidelijke identificatieoplossingen 
op de werkplek cruciaal.  Veel 
voedselverwerkende bedrijven 
maken zich echter zorgen over de 
voedselveiligheid in omgevingen 
met agressieve reinigingsprocessen 
en identificeren de gevaren op de 
werkvloer daarom onvoldoende.  
Dat is nu verleden tijd!

VOORDELEN VAN IDENTIFICATIE
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Bescherming van de 
voedselveiligheid
Voedselveiligheid is een topprioriteit 
voor voedselverwerkende bedrijven. 
In omgevingen met agressieve 
reinigingsprocessen moet u kiezen tussen 
een hoog niveau van voedselveiligheid of 
de implementatie van best practices op 
het gebied van veiligheid op de werkplek, 
continue verbetering en conformiteit. 

Dankzij de ToughWash-pictogrammen, 
-labels en -tags behoort dat nu tot het 
verleden. Dankzij onze oplossingen 
kunt u een visuele werkplek voor uw 
werknemers creëren en tegelijk aan de 
hoogste normen voor voedselveiligheid 
voldoen.

VOORDELEN VAN IDENTIFICATIE
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Hogere efficiëntie
Door werk- en onderhoudsprocedures op 
basis van best practices te gebruiken op de 
machine waarvoor ze bedoeld zijn, kunnen 
bedrijven hun productiviteit verhogen en 
afval beperken. Richtingslabels, identificatie 
van rekken en andere site-identificatie 
helpen bij de implementatie van een Lean-
productieomgeving met voordelen voor de 
opleiding van werknemers.

VOORDELEN VAN IDENTIFICATIE
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Verhoging van 
de conformiteit
Voedselveiligheid is het belangrijkste 
probleem voor voedselproducenten. 
Het terugroepen van producten 
kost bedrijven miljoenen euro's en 
is nadelig voor de reputatie van 
een merk. Omdat voedselveiligheid 
directe gevolgen heeft voor 
de volksgezondheid, leggen 
overheidsinstellingen strenge 
regels op. Om hieraan te voldoen, 
moeten voedselproducenten 
protocollen opstellen en toepassen 
op de productievloer. Hiervoor zijn 
ToughWash-labels bijzonder geschikt.

VOORDELEN VAN IDENTIFICATIE
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Oplossingen
Veiligheidspictogrammen
Alle ISO 7010-veiligheidspictogrammen 
zijn verkrijgbaar in ToughWash-
labelmaterialen (bestand tegen 
agressieve reinigingsprocessen) om 
collega's te waarschuwen en hen 
te informeren over de verplichte 
persoonlijke beschermingsmiddelen.

Brady biedt het volgende aan:

• conforme, voorbedrukte 
veiligheidspictogrammen 
op betrouwbare, industriële 
materialen die tegen extreme 
omstandigheden, zowel binnen als 
buiten, bestand zijn

• een gebruiksvriendelijke Brady 
Workstation-app met gratis 
proefversie waarmee gebruikers 
zelf hun eigen pictogrammen 
kunnen ontwerpen op aanvraag

• printers waarmee u ter plaatse elk 
benodigd veiligheidspictogram 
kunt printen, en dit met slechts één 
of twee industriële, zelfklevende 
pictogrammaterialen voor binnen- 
of buitengebruik

Ontvang de gratis gids

OPLOSSINGEN

http://www.brady.eu/en-eu/landing-pages/iso7010
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GHS/CLP-labels
Bedrijven in de Europese Unie zijn 
verplicht om alle chemicaliën in hun 
werkplaatsen in overeenstemming met 
de GHS/CLP-regelgeving te identificeren 
en te labelen. 

Brady biedt het volgende aan:

• betrouwbare, blanco of 
voorbedrukte GHS/CLP-labels 
die bij blootstelling aan een groot 
aantal chemische stoffen blijven 
kleven en leesbaar blijven

• een gebruiksvriendelijke Brady 
Workstation-app met gratis 
proefversie en vooraf gedefinieerde 
chemische omschrijvingen, 
symbolen en signaalwoorden

• printers waarmee gebruikers ter 
plaatse betrouwbare en conforme 
GHS/CLP-labels kunnen printen, 
telkens wanneer dat nodig is

Ontvang de brochure

OPLOSSINGEN

http://www.brady.eu/en-eu/landing-pages/clp-solutions
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Leidingmarkering
Identificeer de inhoud van 
fabrieksleidingen makkelijk met 
kleurgecodeerde leidingmerkers om het 
onderhoud ervan efficiënter te maken en 
zowel werknemers als eerstehulpdiensten 
te waarschuwen voor mogelijke gevaren.

Brady biedt het volgende aan:

• betrouwbare, voorbedrukte 
leidingmerkers die conform zijn met 
alle nationale of bedrijfsgerelateerde 
kleurcodes, alsook met de GHS/
CLP-wetgeving

• een gebruiksvriendelijke Brady 
Workstation-app met gratis 
proefversie waarmee gebruikers zelf 
leidingmerkers op aanvraag kunnen 
ontwerpen

• printers en betrouwbare, blanco 
labelmaterialen waarmee u een groot 
aantal leidingmerkers ter plaatse en 
op aanvraag kunt printen

• een site survey ter plaatse om de 
behoeften inzake leidingmarkering te 
helpen bepalen in overeenstemming 
met de geldende wetgeving

Ontvang de gratis gids

OPLOSSINGEN

http://www.brady.eu/en-eu/landing-pages/pipe-marking


Vloermarkering
Er is ook betrouwbare vloermarkering 
voor vloeren met licht, medium en 
zwaar verkeer verkrijgbaar waarmee 
u het verkeer kunt scheiden in veilige 
doorgangspaden en rijvakken voor 
de voertuigen.

Brady biedt het volgende aan:

• betrouwbare vloermarkeringstape 
in diverse kleuren en in 
3 kwaliteiten voor vloeren met 
licht, medium en zwaar verkeer

• makkelijk aan te brengen 
PaintStripe-sjablonen waarmee 
u rechte lijnen tekent op eender 
welk type vloer

Ontvang de gratis gids

OPLOSSINGEN11

http://www.brady.eu/en-eu/landing-pages/floormarking
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Statusmarkering
Maak na een inspectie makkelijk 
duidelijk welke apparatuur al dan niet 
veilig te gebruiken is en wat de status 
ervan is, en werk dit alles vlot bij.

Brady biedt het volgende aan:

• betrouwbare voorbedrukte 
beschrijfbare tags om de laatste 
inspectiedatum mee te delen, 
alsook de al dan niet veilige status 
van de apparatuur

• stevige taghouders voor een ruim 
gamma apparaten, ontworpen 
voor bevestiging zonder daarbij 
het gebruik van het apparaat 
te belemmeren

• Safetrak-inspectiemanagement-
software om inspecteurs via 
hun smartphone op de hoogte 
te houden en de inspecties op 
het terrein te ondersteunen door 
de inspectieresultaten meteen 
te uploaden naar een centraal 
beheerde databank

Ontvang de brochure

OPLOSSINGEN

http://www.brady.eu/en-eu/landing-pages/visualtagging


Lockout/Tagout
Neutraliseer de toevoer van energie of materialen naar elke machine voordat het onderhoud start, om arbeidsongevallen te vermijden.

Brady biedt het volgende aan:

• betrouwbare, volledig gepersonaliseerde, kleurgecodeerde hangsloten ontworpen voor gebruik in veeleisende industriële 
omgevingen

• specifieke vergrendelingssystemen om machines te neutraliseren door diverse kleppen, knoppen, flenzen en andere energie- 
of materiaalcontrolepunten in de UIT-stand te blokkeren

• goed zichtbare en personaliseerbare voorbedrukte of ter plaatse bedrukbare tags om aan te geven waarom machines vergrendeld zijn

• services voor het schrijven van Lockout/Tagout-procedures op basis van best practices, gecombineerd met een site survey ter 
plaatse om de Lockout/Tagout-behoeften te identificeren

• LINK360 veiligheidssoftware en services om makkelijk Lockout/Tagout-procedures te schalen, goed te keuren, te updaten en te 
beheren

Ontvang de gids

OPLOSSINGEN13

http://www.brady.eu/landing-pages/lotoservices


Absorptiemiddelen
Voorkom zowel proactief als reactief dat 
gemorste vloeistoffen zich verspreiden 
op de werkvloer om besmetting en 
arbeidsongevallen zoals uitglijden en 
vallen te voorkomen.

Brady biedt het volgende aan:

• een ruim gamma sterk 
absorberende, uitermate flexibele 
oplossingen van smeltspin 
polypropyleen voor het opruimen 
van gemorste vloeistoffen en 
lekkages die zowel proactief als 
reactief kunnen worden ingezet

• opvangsystemen voor vaten 
en IBC's

• granulaten voor het absorberen 
van gemorste vloeistoffen 
die in barsten en spleten zijn 
doorgedrongen

Ontvang de gids

OPLOSSINGEN14

http://www.brady.eu/en-eu/landing-pages/spillcontrol


Toepassingsgebieden
Aan de basis van een veilig en winstgevend voedselverwerkend bedrijf liggen de veiligheidsmaatregelen en de procedures die 
u implementeert op de werkplek. Brady begrijpt hoe belangrijk een schone, veilige en visueel instructieve werkomgeving is en richt zich 
op het aanbieden van producten die specifiek zijn ontwikkeld voor deze markt. Brady helpt u om de belangrijkste veiligheidsproblemen 
in uw bedrijf op te lossen, zodat u uw doelstellingen op het gebied van kwaliteit, productiviteit en vooral voedselveiligheid kunt bereiken.

15 TOEPASSINGSGEBIEDEN
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Ontvangst 
Markeer looppaden met betrouwbare 
vloermarkeringstape om de verkeersstroom 
veilig en werkplekken netjes te houden.

Kwaliteits- en onderzoekslaboratoria 
Verzeker de gegevensintegriteit en 
voorraadnauwkeurigheid van stalen met 
behulp van labels die bestand zijn tegen 
laboratoriumprocessen en die blijven 
kleven. Identificeer gevaarlijke stoffen met 
een GHS/CLP-label.

Onderhoud 
Zorg ervoor dat uw werknemers veilig 
kunnen werken en dat uw bedrijf conform 
is met de juiste Lockout/Tagout-producten 
en machinespecifieke procedures voor al 
uw energiebronnen. Wees ook voorbereid 
op onverwachte lekkages met de juiste 
absorptiemiddelen voor een snelle opruiming.

Verpakken en afvullen 
Beperk arbeidsongevallen en 
productieonderbrekingen door courante 
veiligheidsrisico's zoals knelpunten en 
gladde vloeren te identificeren.

Productie 
Met onze pictogrammen en labels die bestand 
zijn tegen reinigingsprocessen kunt u waar 
nodig instructieborden en veiligheidssignalisatie 
aanbrengen om uw boodschap over te 
brengen en ervoor te zorgen dat producten van 
de hoogste kwaliteit worden geproduceerd. 
Maximaliseer de operationele veiligheid 
en de veiligheid van uw werknemers door 
potentiële gevaren en kritische controlepunten 
te identificeren. Identificeer de inhoud en 
stroomrichting van leidingen.

Opslagplaats voor grondstoffen 
en magazijn 
Voorkom kruisbesmetting door uw 
opslagruimtes duidelijk te markeren met 
goed zichtbare en duurzame labels.
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17 GIDS VOOR BEDRIJFSBEZOEKEN

Gids voor 
bedrijfsbezoeken
Brady heeft een gids voor 
bedrijfsbezoeken opgesteld met 
meer identificatietips om de veiligheid 
en efficiëntie in elke zone van 
een voedingsbedrijf te verbeteren.

Ontdek meer identificatietips voor:

• ontvangst

• opslag van ingrediënten

• productievoorbereiding

• productie

• verpakking

• opslag van eindproducten

• verzending

Ontvang de gids voor 
bedrijfsbezoeken!

https://www.brady.nl/nl-nl/formulieren/downloads/gids-voedingsindustrie?utm_campaign=SFID&utm_medium=Guide&utm_source=brady&utm_content=foodbev_guide
https://www.brady.nl/nl-nl/formulieren/downloads/gids-voedingsindustrie?utm_campaign=SFID&utm_medium=Guide&utm_source=brady&utm_content=foodbev_guide
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Contacteer ons om de voedselveiligheid te beschermen en de 
veiligheid, efficiëntie en conformiteit op de werkplek te verbeteren!
Afrika 
Randburg, Zuid-Afrika 
Tel. +27 11 704 3295 
africa@bradycorp.com

Benelux 
Zele, België 
Tel. +32 52 45 78 11 
benelux@bradycorp.com

Centraal- en Oost-Europa 
Bratislava, Slovakije 
Tel. +421 2 3300 4800 
central_europe@bradycorp.com

Denemarken 
Odense 
Tel. +45 66 14 44 00 
denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland 
Egelsbach, Duitsland 
Tel. +49 (0) 6103 7598 660 
germany@bradycorp.com

Frankrijk 
Roncq 
Tel. +33 3 20 76 94 48 
france@bradycorp.com

Hongarije 
Budaörs 
Tel. +36 23 500 275 
central_europe@bradycorp.com

Italië 
Gorgonzola 
Tel. +39 02 26 00 00 22 
italy@bradycorp.com

Midden-Oosten 
Dubai, VAE 
Tel. +971 4881 2524 
me@bradycorp.com

Noorwegen 
Kjeller 
Tel. +47 70 13 40 00 
norway@bradycorp.com

Roemenië 
Bucharest 
Tel. +40 21 202 3032 
central_europe@bradycorp.com

Rusland 
Moscow 
Tel. +7 495 269 47 87 
central_europe@bradycorp.com

Spanje & Portugal 
Madrid, Spanje 
Tel. +34 900 902 993 
spain@bradycorp.com  
portugal@bradycorp.com

Turkije 
Istanbul 
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21 
turkey@bradycorp.com

UK & Ierland 
Banbury, UK 
Tel. +44 1295 228 288 
uk@bradycorp.com

Zweden, Finland, Baltische Staten 
Kista, Zweden 
Tel. +46 8 590 057 30 
sweden@bradycorp.com
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