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Werken bij bijzondere weersomstandigheden: introductie

Bijlage: veilig en gezond werken: wat kun je als medewerker doen en welke rechten 
heb je?

Hoe bereid je je voor op en hoe handel je tijdens bijzondere weersomstandigheden? 



Deze richtlijnen over werken bij bijzondere 

weersomstandigheden gelden voor medewerkers en 

leidinggevenden bij Operations.

Werk je alleen binnen? 

Dan is voor jou vooral de informatie op pagina 4, 5, 6, 7 en 8 

belangrijk. 

Arbotips

We verwijzen in dit document naar de arbotips. Deze 

arbotips op Mijn PostNL helpen je om veilig te werken tijdens 

bijzondere weersomstandigheden. Lees ze daarom goed.  

Zo voorkomen we onnodige risico’s en is duidelijk wat 

PostNL doet en wat je zelf kunt doen om bij bijzondere 

weersomstandigheden veilig te werken. 
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Introductie

Werken bij bijzondere weersomstandigheden

https://mijnpostnl.mijnpostnl.nl/hr-zaken/je-werkplek/klimaat-buiten


PostNL gaat uit van de waarschuwingen van het KNMI. Het KNMI gebruikt codes om te waarschuwen voor bijzondere 

weersomstandigheden. Met de waarschuwingscodes groen, geel, oranje en rood wordt de ernst en impact van de verwachte 

weersituatie aangegeven per provincie.

Is er code geel in jouw provincie?

PostNL is extra alert vanaf code geel en houdt het verloop in de gaten. Jij kunt zelf vast kijken wat je kunt doen om je voor te

bereiden. Die informatie vind je in dit document en in de arbotips op Mijn PostNL. Alleen bij code geel door hitte krijg je een 

bericht via de Mijn werk-app. In het bericht staat onder andere dat je contact moet opnemen met je leidinggevende als je denkt 

dat het (op dat moment) niet verantwoord is om te werken vanwege de warmte. Als er extra maatregelen zijn vanwege de hitte 

ontvang je die via een (ander) bericht in de Mijn werk-app. Meer informatie over de extra maatregelen bij hitte vind je op pagina 

5. Is het vanwege de warmte code geel en heb je nog geen bericht ontvangen? Neem dan contact op met je leidinggevende. 

Is er code oranje of rood in jouw provincie?

Dan krijgt je teamleider een mail van zijn leidinggevende met daarin informatie van de afdeling Tactische Procesvoering. Jij 

ontvangt daarna via de Mijn werk-app altijd een bericht met een waarschuwing over de lokale weersomstandigheden. 

In het bericht staat ook dat je contact moet opnemen met je leidinggevende als je denkt dat het (op dat moment) niet verantwoord

is om te werken. We vragen dat aan jou omdat het weer per gebied flink kan verschillen. Het kan best zijn dat jij kunt werken, 

maar een collega vijf kilometer verderop (nog) niet. Je veiligheid staat altijd voorop. Heb je geen bericht ontvangen en is er wel 

code oranje of rood? Neem dan contact op met je leidinggevende. 
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Bijzondere weersomstandigheden

En nu?

https://mijnpostnl.mijnpostnl.nl/hr-zaken/je-werkplek/klimaat-buiten


Bij hitte nemen we extra maatregelen als dat nodig is. Bij code geel of oranje bepaalt het management welke 

maatregelen worden ingezet. We informeren je hierover via de Mijn Werk-app. Mogelijk nemen we bij code geel al 

maatregelen, maar dat hoeft niet. Je krijgt in ieder geval al een bericht bij code geel. Nemen we maatregelen, dan krijg je 

als bezorger opnieuw een melding in de Mijn Werk-app. 

Welke maatregelen zijn er al? 

➢ Teamleiders letten extra op bij hitte. Bijvoorbeeld met een extra bezoek aan de depots of door het schrappen van andere 

werkzaamheden. Of door iets zouts en iets zoets neer te leggen op het depot. 

Welke extra maatregelen kunnen worden ingezet?  

➢ Niet bezorgen op het heetste tijdstip van de dag (niet tussen 12 en 14 uur)

➢ Extra betaalde pauzes

➢ Langere pauzes bij binnenwerk

➢ Verschuiven van bezorgtijden naar de avond

Let op! Sommige collega’s zijn extra kwetsbaar tijdens hitte. Zwangere vrouwen bijvoorbeeld. Overleg met elkaar hoe je hiermee 

omgaat. 
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Extra maatregelen bij hitte



Is er lokaal een onveilige situatie door het weer? En word je daardoor belemmerd in het uitvoeren van je werk? 

Meld dit dan aan je leidinggevende. Ook als er geen waarschuwing is van het KNMI. 

Heb je tijdens bijzondere weersomstandigheden zorgen over het reizen naar en van het werk of het uitvoeren van je werk? Overleg met je 

leidinggevende en zoek samen naar de best passende oplossing.

Word je het samen niet eens? Overleg dan samen met jouw leidinggevende met zijn of haar leidinggevende. 

Ben je lokaal ergens tegenaan gelopen tijdens een bijzondere weersomstandigheid wat de volgende keer anders zou kunnen/moeten? 

Bespreek dit met je leidinggevende. Bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.

Let op! Je bent verantwoordelijk voor het aangeven van jouw persoonlijke omstandigheden bij jouw leidinggevende. Bijvoorbeeld 

(medische) beperkingen die invloed hebben op je gezondheid tijdens het uitvoeren van je werk bij bepaalde weersomstandigheden. 

Bespreek welke aanpassingen eventueel nodig zijn om met jouw beperkingen je werk uit te kunnen voeren. Doe dit bij voorkeur ruim voor 

het optreden van bepaalde weersomstandigheden zodat je leidinggevende op tijd op de hoogte is. Bespreek dit eventueel ook met de

bedrijfsarts.

6

Wat moet je doen als je denkt dat je niet kunt werken?

Deze afspraken gelden voor iedereen



Denk je dat het niet veilig is om naar je werk te reizen? Bijvoorbeeld omdat de weersomstandigheden zo slecht zijn dat het 

algemene advies is om in dat gebied (of het hele land) thuis te blijven en niet de weg op te gaan? Of omdat het openbaar vervoer

bij zeer slechte omstandigheden niet meer rijdt? Of omdat je verwacht niet meer naar huis te kunnen ná het werk?

Overleg dan met je leidinggevende met als uitgangspunt: een werkgever moet handelen als een goed werkgever. Andersom 

geldt er voor een medewerker ook het goed werknemersschap. Dit betekent dat in het geval van bovengenoemde voorbeelden 

van zowel een werkgever als een medewerker mag worden verwacht dat er overleg wordt gevoerd om tot een oplossing te 

komen.

Bij code oranje of rood communiceert PostNL altijd met bericht of via Mijn werk(-app) met informatie over de dan geldende (lokale 

of landelijke) weersomstandigheden. Let op: het kan zeer plaatselijk zijn en sterk wisselend in tijd. Een medewerker moet er alles 

aan doen om toch op het werk te komen en een werkgever moet bekijken of er andere oplossingen mogelijk zijn.

* Dit geldt ook voor medewerkers op het hoofdkantoor7

Reizen van en naar je werk (1)
Werk je op een voorbereidlocatie of sorteercentrum en kun je niet naar je werk komen?*



Heb je problemen met het reizen naar je werk? Dan moet je direct contact opnemen met je leidinggevende of vervangend 

aanspreekpunt (bijvoorbeeld een procescoördinator) om de situatie toe te lichten.  Overleg over mogelijke oplossingen. 

1) Op dat moment mag niet gekeken worden naar het al bestaande maximale percentage medewerkers, die verlof hebben opgenomen die dag. 

Afhankelijk van de omstandigheden van het individuele geval die bovendien per locatie kunnen verschillen, kán het niet kunnen komen werken door 

slechte weersomstandigheden voor rekening en risico van de werkgever zijn. 

Jullie moeten samen tot een oplossing komen, afhankelijk van de omstandigheid, de tijdsduur van het werk, de te verwachten 

extra reistijd en de eventuele onmogelijkheid om naar het werk te komen of later naar huis te reizen. Mocht je er niet uitkomen 

met je direct leidinggevende dan moeten jullie samen overleggen met de manager van je leidinggevende. 

* Dit geldt ook voor medewerkers op het hoofdkantoor8

Reizen van en naar je werk (2)
Werk je op een voorbereidlocatie of sorteercentrum en kun je niet naar je werk komen? *

Mogelijke oplossingen

Afschrijven verlofuren ¹

of MIVT ¹
Uren op ander moment 

inhalen Afschrijven plusuren



Maak je je als bezorger zorgen over het bereiken van het depot en/of het uitvoeren van je werk? Of zijn de 

weersomstandigheden zo slecht dat het algemene advies is om in jouw gebied (of het hele land) thuis te blijven en niet de weg

op te gaan?*

In dat geval verwachten we van zowel je leidinggevende als van jou dat jullie in overleg tot een oplossing komen. Bij code 

oranje of rood communiceert PostNL altijd via sms of de Mijn werk-app met informatie over de dan geldende (lokale of 

landelijke) weersomstandigheden. Let op: het kan zeer plaatselijk zijn en sterk wisselend in tijd. 

Heb je nog geen code oranje/rood bericht gehad, maar heb je door bijzondere weersomstandigheden toch problemen of 

verwacht je problemen bij het uitvoeren van je werk of het bereiken van je depot? In dat geval moet je direct (zo vroeg mogelijk) 

contact opnemen met je leidinggevende en de situatie toelichten. 

Het kan namelijk zo zijn dat lokaal de weersomstandigheden zeer slecht zijn, maar er geen code oranje/rood komt, omdat het 

getroffen gebied te klein is. Ook kan het vóórkomen dat scooterbezorgers niet kunnen werken terwijl de voet/fietsbestellingen

wel uitgevoerd kunnen worden. De direct leidinggevende beoordeelt de situatie en zoekt samen met jou naar een oplossing. 
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Afspraken voor Bezorgen
Wat moet je doen als je denkt dat je geen post kunt bezorgen?

* Voor hitte gelden aparte afspraken. Zie hiervoor de volgende slide. 



Heb je (nog) geen code geel/oranje/rood bericht gehad, maar verwacht je door de hitte problemen bij het bezorgen van de post,

in verband met je gezondheid of zwangerschap? 

In dat geval moet je direct (zo vroeg mogelijk) contact opnemen met je leidinggevende en de situatie toelichten. Als je vooraf 

problemen verwacht met werken in de hitte: neem contact op met de bedrijfsarts. Dit kan ook op eigen initiatief via spreekuur

over arbeidsomstandigheden (088-0088901) of mail naar postnl@zorgvandezaak.nl. 

De direct leidinggevende beoordeelt de situatie en zoekt samen met jou naar een oplossing. 
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Afspraken voor Bezorgen tijdens hitte
Wat moet je doen als je denkt dat je vanwege hitte niet (alle) post kunt bezorgen? 



Is het volgens je direct leidinggevende wél verantwoord om te werken, maar vind jij het te risicovol, dan moeten jullie met elkaar 

overleggen om tot een oplossing te komen. 

Als je er niet uitkomt met je leidinggevende, overleg dan samen met de manager van je leidinggevende. 

Wordt duidelijk dat je veiligheid of gezondheid in gevaar komt? Dan komt de loondoorbetaling over de dag (of het deel van de 

dag) waarop niet gewerkt wordt voor rekening van de werkgever (risicosfeer van de werkgever). 
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Afspraken voor Bezorgen

Mogelijke oplossingen

Bezorgen op een later 
tijdstip 

Afschrijven verlofuren, 
restitutie of MIVT

Een gedeelte van je wijk 
bezorgen

Wat moet je doen als jij en je leidinggevende het niet eens zijn?



Leidinggevenden

Hoe bereid je je voor?  

• Breng arbotips onder de aandacht

• Zet werken bij bijzondere weersomstandigheden als vast 

onderwerp op de agenda van het werkoverleg

• PostNL zorgt dat snowsteps beschikbaar zijn

• Sneeuwschep en zout zijn beschikbaar op alle locaties

• Handschoenen, sjaal en muts zitten in het kledingpakket

Wat doe je bij sneeuw, ijzel en kou? 

• PostNL deelt arbotips actief met medewerkers bij code 

oranje/ rood

• Houd rekening met (medische) beperkingen van je 

medewerker

• Geef opvolging aan signalen van medewerkers over 

afwijkende lokale omstandigheden

Medewerkers

Hoe bereid je je voor? 

• Lees alvast de arbotips (op Mijn PostNL)

• Zorg dat je snowsteps hebt, als je ze wilt gebruiken

Wat doe je bij sneeuw, ijzel en kou? 

• Handel naar de arbotips waar het voor jou van 

toepassing is

• Meld persoonlijke (medische) beperkingen die een risico 

vormen tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden bij 

deze weersomstandigheid aan je leidinggevende

• Meld omstandigheden, die jou de uitvoering van het werk 

belemmeren, onmogelijk of onveilig maken, bij je 

leidinggevende
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Hoe bereid je je voor en hoe handel je bij sneeuw, ijzel en kou?

Sneeuw, ijzel en kou

https://mijnpostnl.mijnpostnl.nl/hr-zaken/je-werkplek/klimaat-buiten
https://mijnpostnl.mijnpostnl.nl/hr-zaken/je-werkplek/klimaat-buiten
https://mijnpostnl.mijnpostnl.nl/hr-zaken/je-werkplek/klimaat-buiten


Leidinggevenden

Hoe bereid je je voor?  

• Breng arbotips onder de aandacht

• Zet werken bij bijzondere weersomstandigheden als vast 

onderwerp op de agenda van het werkoverleg

• Regenpak zit in kledingpakket (ook bij mist voor reflectie)

• Zorg ervoor dat een postbezorger op de eerste werkdag 

een regenpak krijgt 

Wat doe je tijdens regen, onweer, storm en mist? 

• Delen arbotips bij code oranje/ rood

• Houd rekening met (medische) beperkingen van je 

medewerker

• Geef opvolging aan signalen van medewerkers over 

afwijkende lokale omstandigheden

Medewerkers

Hoe bereid je je voor?

• Lees alvast de arbotips

Wat doe je tijdens regen, onweer, storm en mist? 

• Handel naar de arbotips waar het voor jou van 

toepassing is

• Meld persoonlijke (medische) beperkingen die een risico 

vormen tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden bij 

deze weersomstandigheid aan je leidinggevende

• Meld omstandigheden, die jou de uitvoering van het werk 

belemmeren, onmogelijk of onveilig maken, bij je 

leidinggevende
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Hoe bereid je je voor op en hoe handel je tijdens regen, onweer, storm en mist?

Regen, onweer, storm en mist

https://mijnpostnl.mijnpostnl.nl/hr-zaken/je-werkplek/klimaat-buiten
https://mijnpostnl.mijnpostnl.nl/hr-zaken/je-werkplek/klimaat-buiten
https://mijnpostnl.mijnpostnl.nl/hr-zaken/je-werkplek/klimaat-buiten


Leidinggevenden

Hoe bereid je je je voor?

• Breng arbotips onder de aandacht

• Zet werken bij hitte op de agenda voor het werkoverleg in 

het voorjaar

• PostNL zorgt ervoor dat er petten/ zomerblouses 

beschikbaar zijn

• Sommige groepen mensen, zoals zwangere vrouwen, 

kunnen extra kwetsbaar zijn voor hitte. Ga op eigen 

initiatief in gesprek. 

Wat doe je tijdens hitte?

• Delen arbotips bij hitte

• Houd rekening met medische beperkingen van je 

medewerker

• Handel actief bij signalen van medewerkers

• Stuur eens een extra berichtje en bezoek de depots

Medewerkers

Hoe bereid je je je voor?

• Lees alvast de arbotips

• Als je buiten werkt, kun je bij je teamleider een postpet

aanvragen als je dat wilt 

• Meld persoonlijke (medische) beperkingen aan je 

leidinggevende als deze een risico vormen tijdens het 

uitvoeren van je werkzaamheden bij hitte. Bijvoorbeeld 

zwangerschap. 

• Als je vooraf problemen verwacht met werken in de hitte: 

neem contact op met de bedrijfsarts, dit kan ook op eigen 

initiatief via het open spreekuur (088-0088901)

Wat doe je tijdens hitte?

• Pas de arbotips toe

• Meld omstandigheden, die jou de uitvoering van het werk 

belemmeren, onmogelijk of onveilig maken, bij je 

leidinggevende

• Neem bij lichamelijke klachten tijdens hitte direct contact 

op met de huisarts en direct leidinggevende
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Hoe bereid je je voor op en hoe handel je bij hitte?

Hitte 

https://mijnpostnl.mijnpostnl.nl/hr-zaken/je-werkplek/klimaat-buiten
https://mijnpostnl.mijnpostnl.nl/hr-zaken/je-werkplek/klimaat-buiten
https://mijnpostnl.mijnpostnl.nl/hr-zaken/je-werkplek/klimaat-buiten
https://mijnpostnl.mijnpostnl.nl/hr-zaken/je-werkplek/klimaat-buiten


Bijlage
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PostNL heeft als werkgever een zorgplicht, moet een goed werkgever zijn, en daarbij horen diverse taken die onder meer 

voortkomen uit de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Ben je leidinggevende? 

• Zorg dat je bekend bent met de risico’s die jouw medewerkers lopen tijdens hun werk in bijzondere weersomstandigheden

• Informeer je medewerkers over de risico’s tijdens werken in bijzondere weersomstandigheden en hoe ze veilig en gezond 

kunnen werken. Bijvoorbeeld over het gebruik van beschermingsmiddelen 

• Let op dat medewerkers de regels over veilig werken volgen en grijp in als er onveilig gewerkt wordt

• Zorg dat de Risico Inventarisatie & Evaluatie en het bijbehorende plan van aanpak actueel zijn

• Luister naar de signalen van medewerkers en ga zo nodig in overleg 

• Registreer (bijna) ongevallen en incidenten en bespreek deze met je medewerkers 

• Meld ernstige ongevallen aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (HR zaken voor Managers)

• Bespreek ieder werkoverleg onder het agendapunt arbo de bijzondere weersomstandigheden voor de komende periode

• Heb je een geschil met een van je medewerkers over het reizen naar het werk of het werken tijdens bijzondere 

weersomstandigheden? Escaleer dan naar je direct leidinggevende.
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Veilig en gezond werken 

Wat moet je als leidinggevende doen? 



Ben je medewerker?

Van medewerkers wordt 'verantwoord gedrag' verwacht. Dit betekent bijvoorbeeld dat je je eigen veiligheid, maar ook die van 

anderen niet in gevaar mag brengen. 

Je bent verantwoordelijk om:

• Machines, beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken

• Gevaren te melden aan je leidinggevende

Je hebt een aantal rechten:

• Het recht op inzage in de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

• Het recht op voorlichting over risico’s in het werk en op de werkplek, en hoe te voorkomen en/ of beperken

• Een klacht indienen bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als de werkgever een verplichting uit de 

Arbowetgeving niet nakomt

• Zelf een afspraak maken voor het spreekuur over arbeidsomstandigheden van de Arbodienst/ Bedrijfsarts via 088-0088901, 

wanneer je vragen hebt over je gezondheid in relatie tot de arbeidsomstandigheden

• Je kunt via het medezeggenschapsorgaan of via een preventiemedewerker onderwerpen aankaarten over de veiligheid en 

gezondheid

• Je werk onderbreken bij direct gevaar voor gezondheid en veiligheid. Bij een werkonderbreking moet je onmiddellijk je 

leidinggevende inlichten en contact opnemen met Inspectie SZW (https://www.inspectieszw.nl/contact). De Inspectie SZW 

beoordeelt of de werkonderbreking terecht is.
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Veilig en gezond werken
Wat kun je als medewerker doen en welke rechten heb je? 

https://www.inspectieszw.nl/contact

