
ISO normen & richtlijnen
Internationaal herkenbare standaarden.

ISO normen zijn internationale standaarden voor de 
optimalisatie van bedrijfsprocessen, opgesteld door 
de International Organization for Standardization 
(ISO). De leden van ISO zijn afgevaardigden van 
nationale normalisatie-instituten zoals de 
hoofdcommissie voor de Normalisatie van Nederland 
(NEN) en het bureau voor Normalisatie in België 
(NBN). Deze afgevaardigden stellen de normen in 
consensus op. 

De ISO normen zijn voor organisaties niet wettelijk 
verplicht. Wel bieden ze houvast voor het verbeteren 
van onder andere kwaliteitsmanagement (ISO 9001), 
informatieveiligheidsmanagement (ISO 27001) en 
milieumanagement (ISO 14001). 

Pictogrammen ontwikkeld voor een veilige situatie 
vallen onder de ISO 7010 standaard. Deze iconen 
geven richting aan veiligheidssignalering.

SAFETY SIGNING
veiligheidssignaleringen
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Veiligheidssignalering
Safety signing voor een veilige werkplek. 

Safety signing of veiligheidssignalering is een overkoepelende term voor diverse type visuele uitingen op een werkplek waarbij veiligheid voorop 

staat. Wat mag er? Wat moet er? Waar moet je voor uitkijken op die specifieke locatie? Al deze richtlijnen kun je vastleggen op borden, panelen, 

stickers, documenten. Zodat er snel en overzichtelijk duidelijk is welk gevaar er dreigt, wat verboden is of juist verplicht. Alles voor een veilige 

werkplek, in welke omgeving dan ook.

De eisen en standaarden voor veiligheidssignalering zijn vastgelegd in Europese normen. Internationaal gestandaardiseerde pictogrammen 

zorgen ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt op gebied van veiligheid.
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De ISO 7010 norm heeft 5 categorieën van veiligheids- en gezondheidssignalerings pictogrammen. 

Ze starten allemaal met een unieke letter welke verwijst naar de categorie. De W van Warning, de F 
van Fire, de E van Evacuation, de M van Mantory en de P van Prohibited. 

W - Warning
Waarschuwing voor gevaar.

Let op! Het geel/ zwart geeft aan dat je 

allert moet zijn in specifieke situaties 

en omgevingen.

Custom varianten
Pictogrammen en iconen in huisstijl.

De ISO 7010 gebruiken we in onze veiligheidssignalering voor organisaties als basis. Het geeft 
richting aan de signing maar is vaak niet voldoende om de boodschap duidelijk over te 
brengen. In dat geval ontwikkelen we unieke iconen die ondersteunend zijn aan de richtlijnen 
en gedragsregels.

ISO 7010 pictogrammen

F- Fire
Brandbeveiliging signalisatie.

De rode iconen zorgen voor een directe 

visuele verbinding naar hulpdiensten, 

waardoor ze interventie vergemakkelijken.

E - Evacuation
Evacuatieaanduidingen bij nood.

De groen/ witte siging verduidelijkt

de richtlijnen voor medewerkers en

hulpbijdiensten bij noodsituaties.

M - Mandatory
Verplichtingen & gedragsregels.

De blauwe gebodstekens geven richtlijnen

aan op het gebied van vereisten en

gedragsregels.

P - Prohibited
Verboden acties & gedragingen

Verbodssignaleringen moeten het risico

op onveilige situaties en

onveilig handelen verminderen.

CLP - GHS
Markeringen risicovolle producten.

CLP - GHS signing hangt in omgevingen

waar chemische en/ of gevaarlijke producten

aanwezig zijn en vermindert risico’s.
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Pijlen
De richtlijnen.

Ook aan het gebruik van pijlen zijn internationale richtlijnen
opgesteld. Wij zien ze als uitgangspunten.

Type

A

Type

B

Type

C

Type

D

Beweging in

één richting

Draaiende

beweging

Kracht

of druk

Beweging

van mensen

60º

60º

84º

84º - 86º

Ø 10cm

5m

Ø 20cm

10m

Ø 30cm

15m

Ø 40cm

20mTips, richtlijnen, adviezen

Formaten & afstanden
Is de signing zicht- en leesbaar?

Afhankelijk van de locatie is het belangrijk te bepalen wat het formaat van de veiligheidssignalering dient te worden. Beter te groot dan te klein.

Tekst
Bij pictogram

Ondersteunend aan het 
pictogram kan het nodig 
zijn een tekstuele 
toelichting of 
verduidelijking te geven. 

De richtlijnen zijn dat dit 
ernaast of erboven is.

Wees niet te creatief, 
het moet duidelijk 
blijven.

Locatie
Van de signing.

Een niet te 
onderschatten aspect. 

Tips
• niets vóór plaatsen
• niet teveel signing 
naast elkaar (waar moet 
kijken?)
• in een omgeving 
zonder teveel afleiding
• herhaal de signing op 
meerdere locaties 
(kracht van herhaling)

CAUTION
DO NOT ENTER



Visual Workplace B.V. | Bijsterhuizen 2436 | 6604 LL  WIJCHEN (NL)
+31 (0)24 82 00 265 | info@visualworkplace.nl | www.visualworkplace.nl pag. 4 van 4

Unieke veiligheidssignaleringen


