
ONS MOTTO 

Iedereen die voor ons werkzaam is gaat einde 

van de werkdag net zo veilig en gezond naar 

huis als men ‘s morgens gekomen is.

MELD ONVEILIGE TOESTANDEN 
(dit) MOT

ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Waarom melden?

1. Om te voorkomen dat een vergelijkbare situatie nogmaals 

 plaatsvindt

2. Om passende maatregelen te nemen om gevaren weg te nemen

3. Ter bevordering van een proactieve veiligheidscultuur om 

 ongevallen te voorkomen

4. Om trends uit meldingen te halen

5. Incidentenregistratie is een verplichting vanuit de wet.

Waarschuw leidinggevende! 

Zorg dat je op de hoogte bent wie de BHV’ers 
zijn en hoe en waar je ze kunt bereiken.

BRAND

ONGEVAL ERNSTIG ONGEVAL

Wat als er geen meldingen gedaan worden? 

• Zonder meldingen geen structurele verbeteringen

• Geen verlaging van het aantal incidenten

• Knelpunten worden niet herkend en niet aangepakt.

Hoe melden? 

Maak foto’s van de situatie en stuur deze met een 

korte toelichting naar: 

1. Projectleider en uitvoerder en

2. VGM-commissie Verwol 

 (mailadres: VGM-commissie@verwol.nl)
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WERK VEILIG BASISREGELS

1. Ik gebruik altijd de voorgeschreven persoonlijke 

 beschermingsmiddelen.

2. Ik zorg voor een schone, opgeruimde en veilige werkplek.

3. Ik doe een LMRA bij aanvang werkzaamheden 

 (ook na een werkonderbreking).

4. Ik gebruik altijd de juiste goedgekeurde gereedschappen 

 en overige middelen.

5. Ik werk niet onder invloed van alcohol en/of drugs.

6. Ik rook niet of ik rook niet buiten de daarvoor bestemde  

 gebieden.

VEILIGHEIDSWAARDEN

CONSEQUENT:  Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen. 

RESPECT:  Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid. 

VERANT-    Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen
WOORDELIJK: veiligheid en die van anderen. 

LEERBEREID:  Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen. 

OPEN:  Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid. 

ACTIE:  Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil. 

EERLIJK:  Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen.

VEILIGHEIDSREGELS
PBM OPMERKING/EIS SYMBOOL

Veiligheidsschoenen 
of laarzen Minimaal S3  

Veiligheidskleding Oranje hesjes  

Helm Max. gebruiksduur 5 jaar
(Thermoplast ABS)

Veiligheidsbril Blank polycarbonaat  

Gehoorbescherming Otoplastieken/oorkappen 
met voldoende demping  

Valbeveiliging Gebruik van goedgekeurd 
harnas en valstopapparaat  

OVERIGE BEPALINGEN OPMERKING/EIS SYMBOOL

Alcohol en drugs
Gebruik en/of onder invloed 
zijn tijdens werk wordt niet 
getolereerd

 

Roken Alleen toegestaan op 
aangewezen plekken  

Mobiele telefoon Beperk gebruik zoveel 
mogelijk tijdens werk  

Beste collega,

Als medewerker van Verwol ben je deskundige op jouw 
vakgebied. Maar boven jouw vakmanschap heeft veiligheid 
de hoogste prioriteit.

Het is onze doelstelling dat iedereen in een veilige en gezonde 
werkomgeving werkt.

Wij verwachten van jou een actieve inzet om jouw werkzaam-
heden op een veilige manier uit te kunnen voeren.

Hieraan liggen de volgende principes ten grondslag:
• Alle ongevallen kunnen voorkomen worden
• Risico’s moeten worden beheerst   
• Iedere medewerker heeft een zorgplicht voor zichzelf 
 en anderen ten aanzien van veiligheid.

Werk veilig!

Ard Jansen  Maarten Booij 
Algemeen Directeur Vestigingsdirecteur


