
Werkkledij 
 
De werkkledij is kledij die de werknemer draagt op de werk-
plek en die geen beschermingskledij is (bv. een hemd, broek 
of jurk). Deze geeft voldoende bewegingsvrijheid, is slijtvast, 
niet scheurbaar, aangepast aan het werk en aan de maten van 
de medewerker en vervaardigd uit materiaal dat geen allergie 
veroorzaakt. 
Vrijheid van werkkledij kan worden toegestaan indien het uit-
drukkelijk in het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst 
vermeld staat of uit de risicoanalyse blijkt dat het dragen van 
beschermkledij geen vereiste is. Staat de vrijheid van werk-
kledij uitdrukkelijk vermeld in het arbeidsreglement of de ar-
beidsovereenkomst, dan moet de werkgever zijn medewerkers 
vergoeden voor de reiniging en het onderhoud. Indien de werk-
gever werkkledij voorziet voor zijn medewerkers, staat hij ook 
in voor de reiniging en het onderhouden. Staat hij niet in voor 
de kosten van het reinigen en het onderhouden, dan betaalt 
hij een vergoeding aan de medewerker. Indien de werkgever 
geen werkkledij ter beschikking stelt, staat de medewerker in 
voor de aankoop, het reinigen en het onderhoud. De werkgever 
betaalt in dit geval een vergoeding. 

Beschermingskledij 
(cao 17 maart 2010)
 
De werkgever stelt beschermingskledij (tuniek en schort) ter be-
schikking en staat in voor de vervanging, het reinigen en onderhoud. 
Deze kledij moet voldoen aan de geldende technische normen. 

HOUD BIJ DE AANKOOP VAN SCHOENEN REKENING 
MET VOLGENDE AANBEVELINGEN: BIJ HET 

RECHTSTAAN BLIJFT, ZOWEL BIJ DE HIEL ALS BIJ DE 
TENEN, ENKELE MILLIMETERS RUIMTE OVER ALS 

AFROLRUIMTE VOOR DE TENEN. SCHOENEN MET EEN 
LAGE BREDE HAK (MAX. 3 CM HOOG) GEVEN EEN 

GOEDE ONDERSTEUNING

HYGIËNE
RISKTRAINER
voor de SCHOONHEIDSSPECIALIST

KLEDIJ EN SCHOENEN

De schoenen van de schoonheidsspecialist passen bij 
de kleding, maar zijn voornamelijk ergonomisch verant-
woord. Schoenen met een goede pasvorm en een lage 
brede hak die steun geven zijn aan te raden. Ze zijn best 
zacht, stevig en eventueel voorzien van isolerende en 
vochtwerende zolen. 

ADVIES

Aangepaste schoenen 
 
Overbelasting zorgt vaak voor pijnlijke en gezwollen voeten. 
Dit kan je voorkomen door comfortabele en aangepaste schoe-
nen te dragen.


