
Mens JA NEE NVT
Heeft de werknemer de nodige ervaring en vaardigheden om deze werken
uit te voeren?
Heeft de werknemer de nodige kennis en het begripsvermogen om de
werken uit te voeren?
Is de werknemer op de hoogte van de risico's van de werken?
Is de werknemer op de hoogte van de voorschriften bij de werken?
Werken de werknemers met de nodige aandacht?
Zijn er bij dit ongeval geen externe personen betrokken ?

Omgeving JA NEE NVT
Indien de medewerker buiten werkte tijdens de tewerkstelling, was dit dan
in gunstige weersomstandigheden?
Was de vloer in goede staat tijdens deze tewerkstelling ? (Vb. geen
oneffenheden, antislip aanwezig,…)
Was er voldoende vrije werkruimte bij deze tewerkstelling?
Werkte de werknemer in een veilige werkomgeving, waar niets gevaarlijk
gestapeld is?
Werkten de medewerkers onder de juiste werkomstandigheden bij deze
tewerkstelling? (Vb. voldoende verlichting, goede temperatuur,…)
Wordt er de arbeidsplaats orde en netheid gerespecteerd? (Vb. geen
rondslingerend materiaal, vrije doorgangen, …)

Organisatie JA NEE NVT
Sluiten de werknemers de nutsvoorzieningen af voor aanvang van de
werken? (Vb. elektriciteit, stoom, water,…)
Werkt de werknemer aan een matig tempo? (Dit ligt niet te hoog zodat
overhaastig werken voorkomen wordt)
Worden er opleidingen gegeven over de gepaste werkwijze?
Zijn de werkmethodieken opgenomen in een afgesproken procedure?

Product JA NEE NVT
Indien er gewerkt werd met chemische producten, was dit veilig zodat het
geen aanleiding kon geven tot dit ongeval?
Is de machine/arbeidsmiddel/installatie in goede staat?
Worden de bewegende onderdelen vooraf verwijderd of worden aan deze
delen vooraf beveiliging aangebracht?
Wordt de machine/arbeidsmiddel/installatie correct onderhouden?
Zijn de werknemers beschermd tegen scherpe onderdelen van de
machine/arbeidsmiddel/installatie?

Uitrusting JA NEE NVT
Gebruiken de werknemers het materiaal op een correcte manier?
Is het gebruikte materiaal in orde en is het geschikt voor de toegepaste
handelingen?
Worden de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt?
Zijn er collectieve beschermingsmiddelen aanwezig en zijn deze in orde?
(Vb. afscherming, leuningen,…)
Zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig en zijn deze in
orde? (Vb. loodschort, veiligheidsschoenen,…)



Welke acties zijn er onmiddellijk genomen om het welzijn van de medewerkers te garanderen?

Welke lessen kunnen andere medewerkers leren van dit ongeval?

Welke preventiemaatregelen heb je genomen om deze ongevallen in de toekomst te vermijden?


