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Veiligheidsprogramma Aviko 

Steenderen 



Aanleiding 
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1. Periode 2001 t/m 2011: veel ongevallen met verzuim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Komende 10 jaar aantal ongevallen?? 

 



Aftrap 
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Aftrap 



Doelstelling:  

 

De veiligheidscultuur verbeteren binnen Aviko 

 

 

Doelstelling 
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Incident analyse 



 Toolbox meetings/thema’s  

 12 veiligheidsregels 

 Veiligheidsdialoog door management 

 Arboteams & verbeterteams 

 Veiligheidscoördinator per 1 december 2012 

 

 

 

Veiligheidsprogramma: 

wat gaat er veranderen? 



Veiligheidsprogramma: 

Welke thema’s? 



Veiligheidsprogramma: 

Hoe?  

Toolbox training: 

 

• Door leidinggevende 

• Max. 2 uur 

• Tijdens opkomstdag 

• Start eerst met 3 

Altijd/Nooit 

8 

 

veiligheidspaspoort 



Basis veiligheidsregels 

Altijd:  
1. Altijd meld ik onveilige situaties en bijna ongevallen via het 

SOS formulier. 

2. Altijd spreek ik mijn college aan op (on)veilig gedrag. 

3. Altijd houd ik de werkplek ordelijk en schoon.  

4. Altijd respecteer ik de veiligheidsafzettingen. 

5. Altijd draag ik de PBM’s wanneer dit is aangegeven of 

voorgeschreven. 

6. Altijd volg ik de werkinstructies van de werkvergunning op voor 

ik begin met de werkzaamheden. 



Basis veiligheidsregels 

Nooit: 
7. Nooit stel ik productie voor mijn veiligheid. 

8. Nooit start en/of ga ik door met onveilige werkzaamheden. 

9. Nooit verricht ik in een draaiende en/of onder spanning 

staande machine werkzaamheden. 

10. Nooit verwijder, overbrug of omzeil ik beveiligingen of 

afschermingen van machines.  

11. Nooit werk ik met chemicaliën zonder dat ik de juiste 

voorzorgsmaatregelen heb genomen.  

12. Nooit bestuur ik een elektrische pallettruck, heftruck of 

hoogwerker zonder geldig certificaat. 



Basis veiligheidsregels 

1. Altijd meld ik onveilige 

situaties en bijna 

ongevallen via het        

SOS formulier  
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S Toolbox 1 

Winnende  SOS 

 melding per maand 



2. Altijd spreek ik mijn collega aan op (on)veilig 

gedrag 

 

 

 

 

Toolbox 1 

Basis veiligheidsregels 



Basis veiligheidsregels 

3. Altijd houd ik de werkplek ordelijk en schoon. 

 

 

 

 

 

 Toolbox 1 / TPM 



4. Altijd respecteer ik de veiligheidsafzettingen. 

 

Basis veiligheidsregels 

Toolbox 2 



Basis veiligheidsregels 

5. Altijd draag ik de PBM’s wanneer dit is 

aangegeven of voorgeschreven. 

 

 

Toolbox 2 



Basis veiligheidsregels 

6. Altijd volg ik de werkinstructies van de 

werkvergunning op voor ik begin met de 

werkzaamheden.  

Toolbox 2 



Basis veiligheidsregels 

7. Nooit stel ik productie voor mijn veiligheid. 

 

Toolbox 1 



Basis veiligheidsregels 

8. Nooit start en/of ga ik door met onveilige 

werkzaamheden. 

 

Toolbox 1 



Basis veiligheidsregels 

9. Nooit verricht ik in een draaiende en/of 

onder spanning staande machine 

werkzaamheden. 

 

 

Toolbox 1 



Basis veiligheidsregels 

10. Nooit verwijder, overbrug of omzeil ik 

beveiligingen of afschermingen van 

machines.  

Toolbox 3 



Basis veiligheidsregels 

11. Nooit werk ik met 

chemicaliën zonder dat 

ik de juiste voorzorgs- 

maatregelen heb 

genomen 

Toolbox 3 



Basis veiligheidsregels 

12. Nooit bestuur ik een elektrische pallettruck, 

heftruck of hoogwerker zonder geldig 

certificaat. 

Toolbox 3 



Veiligheidsdialogen  

door management 



Opzet veiligheidsdialoog: 

1. Plan 

2. Vraag toestemming 

3. Observeer 

4. Bespreek 

5. Maak afspraken 

6. Bedank 

Veiligheidsdialogen door 

management 

Formulier veiligheidsdialoog 
 
Instructie: 

- Leidinggevende doet eenmaal per maand een veiligheidsdialoog (duur ongeveer een uur). 
- Observeer 3 tot 5 personen (10 tot 15 minuten per persoon, kan soms korter afhankelijk van taak). 
- Vink checklist af (goed / niet goed). 
- Geef direct na de observatie feedback aan geobserveerde (complimenten voor Veilig gedrag en benoemen Onveilig gedrag 

(spreek uw zorg hierover uit). 
- Houd de dialoog te allen tijde positief. 
- Tel als laatste alle vinkjes bij elkaar op en reken de score uit 

 
Uitgevoerd door:   : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Checklist Basis Veiligheidsregels 

 
Goed 

 
Niet 
goed 

 
Opmerking 

Altijd:  
   

1. Altijd meld ik onveilige situaties en bijna ongevallen via het SOS 
formulier. 

   

2. Altijd spreek ik mijn college aan op (on)veilig gedrag.    

3. Altijd houd ik de werkplek ordelijk en schoon.    

4. Altijd respecteer ik de veiligheidsafzettingen.    

5. Altijd draag ik de PBM’s wanneer dit is aangegeven of 
voorgeschreven. 

   

6. Altijd volg ik de werkinstructies van de werkvergunning op voor ik 
begin met de werkzaamheden. 

   

Nooit: 
   

7. Nooit stel ik de productie voor mijn veiligheid.    

8. Nooit start en/of ga ik door met onveilig werkzaamheden.    

9. Nooit verricht ik in een draaiende en of onderspanning staande 
machine werkzaamheden. 

   

10. Nooit verwijder, overbrug of omzeil ik beveiligingen of 
afschermingen van machines.  

   

11. Nooit werk ik met chemicaliën waar ik de gevaren niet van ken en 
voorzorgsmaatregelen heb genomen.  

   

12. Nooit bestuur ik een elektrische pallettruck, heftruck of 
hoogwerker zonder geldig certificaat. 

   

           
            Totaal 

   

 
Score (% Veilig gedrag) is:  
 
=   Aantal streepjes goed  (groen)  x 100  
     Aantal streepjes totaal (groen + rood) 
 

 
=                      %  
 
Let op: in geval van ernstige overtreding score met 25% 
verminderen) 
 

 

Dialoog met geobserveerde  

 

 
1. Geef direct feedback 

 
1. Benoem het Veilig gedrag en geef hiervoor een compliment. 
2. Benoem Onveilig gedrag en spreek uw zorg hierover uit. 
3. Spreek uw zorg uit over het welzijn van de ander. 
4. Vraag hoe het veiliger kan en kom tot overeenstemming. 

 

 
2. Vervolg dialoog 

 
1. Zijn er nog andere gevaren die geobserveerde zelf 

waarneemt? 
2. Uiteraard kunt u zelf nog vragen naar keuze stellen. 
 

 
3. Bedank de geobserveerde 

 

 
4. Graag formulier inleveren bij SHE afdeling 

 

http://greatgame.nl/wp-content/blogs.dir/2/files/2012/08/dialoog.jpg


Rol  van arbo-teams 

• Coach en vraagbaak 

• Nemen rol in verbeterteam 

• Helpt mee om 

zelfinspecties uit te voeren 

• Gaat in de toekomst 

veiligheidsdialoog rondes 

lopen 



Wat voor veiligheids-  

cultuur willen we? 

• Niet op zoek naar wie de schuldige is, maar hoe 

het verbeterd kan worden. 

• Persoonlijke terugkoppeling  

• Meldingen serieus nemen, voorkom ongevallen.  

• Fouten maken mag, maar leer ervan.  

• Elkaar aanspreken op onveilig gedrag. 

• Steun en betrokkenheid van het management . 



Resultaten 

– Toolboxen  

–  7 Verbeterteams 

–  Nieuwe werkvergunningssysteem 

–  Veiligheidsdialogen 

–  Veiligheidstraining Arbo teams en Ploegleiders 

–  LTA’s in 2013 gehalveerd 

–  410 SOS formulieren, 320 opgelost 

 

 

 


