
1. De toolbox start met een soort pub-quiz, oftewel de toolbox-quiz. Leg 
a4’tjes en stiften klaar zodat de teams hun antwoord hier op kunnen 
schrijven en laten zien. 
Doen jullie deze toolbox online/digitaal: Zorg dan dat bij start van de 
toolbox iedereen papier en pen bij de hand heeft. 

2. Denk met het team na over hoe jullie veiliger langs de weg kunnen 
werken. Zet eventueel de simpele online tool mentimeter in. Hiermee kan 
het team anoniem ideeën inzenden met hun mobiele telefoon. Bekijk de 
video met de korte uitleg van mentimeter hier (kijktijd: 2 min). Je kunt het 
natuurlijk ook acties bedenken zonder mentimeter te gebruiken; gebruik 
bijvoorbeeld papier of sticky notes.
Online/Digitaal> Gebruik dan de digitale sticky notes met de  
gebruiksvriendelijke tool https://ideaboardz.com/ 

http://www.mentimeter.com
https://www.youtube.com/watch?v=beOWtcUVG0s
https://ideaboardz.com/


www.slimstehandentoolbox.nl

VEILIG WERKEN 
LANGS DE WEG 

Hoe zorg je ervoor dat je werken langs de weg veilig maakt voor 
jouzelf en de ander wanneer je maar kort ergens hoeft te zijn?

http://www.slimstehandentoolbox.nl
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1. Toolbox Quiz: werken langs de weg

2. Veilig werken langs de weg

3. Actie! Met het team veilig langs de weg

4. Deeltijd vakman, voltijd veilig



TOOLBOX QUIZ: VEILIG WERKEN LANGS DE WEG

1. Verdeel de groep in twee teams
2. Zorg dat je pen en papier hebt om je antwoord te noteren

3. Zo volgen acht vragen (A, B, C). Schrijf p.p. het juiste 
antwoord op je velletje. Per vraag krijg je 30 seconden
4. Houd het antwoord in de lucht na die minuut. 

5. Antwoord goed? Punt. Antwoord fout? Geen punt. Geen 
antwoord binnen 30 sec? Punt aftrek. 

Doen jullie deze toolbox online/digitaal? > Teamleider zet de 
vraag incl. opties A, B, C in de chat. Iedereen geluid uit! 

Na 30 sec. je papiertje voor de webcam houden. 



TOOLBOX QUIZ

Hoeveel werknemers die aan de weg werken hebben jaarlijks 
een bijna-ongeluk ervaring?

A. 1 op de 100
B. 1 op de 500
C. 1 op de 10



TOOLBOX QUIZ

Hoeveel werknemers die aan de weg werken hebben jaarlijks 
een bijna-ongeluk ervaring?

Het juiste antwoord is C.

 Uit onderzoek van TNO blijkt dat één op tien wegwerkers per jaar 
een bijna-ongeluk ervaring heeft gehad. 



TOOLBOX QUIZ

Waardoor worden de meeste aanrijdingen bij werken langs de 
weg veroorzaakt?

A. Door onoplettende bestuurders die langs rijden.
B. Door collega’s in auto’s die langs de weg werken.

C. Doordat de wegwerker de weg op loopt.



TOOLBOX QUIZ

Hoeveel werknemers die aan de weg werken hebben jaarlijks 
een bijna-ongeluk ervaring?

Het juiste antwoord is B.

De meeste aanrijdingen (veertien van de zestien) gebeuren door 
auto’s van collega’s, één van de risico's in het werkvak.



TOOLBOX QUIZ

Bij het werken langs de weg moet je altijd kleding aan met 
reflecteerstrepen.

A. Ja, zelfs al stop je 5 minuten.
B. Alleen als je langer dan een kwartier stopt.

C. Nee, dit is niet nodig.



TOOLBOX QUIZ

Bij het werken langs de weg moet je altijd kleding aan met 
reflecteerstrepen.

Het juiste antwoord is A.

Om echt veilig te kunnen werken is het belangrijk dat je altijd 
kleding met reflecteerstrepen aantrekt. Zo loop je niet onnodig 

gevaar.



TOOLBOX QUIZ

Bij het werken langs de weg moet je de weg altijd uitgebreid 
afzetten.

A. Ja, zelfs al is het 5 minuten.
B. Nee, je kunt wanneer je 5 minuten stopt minimale 

wegafzetting gebruiken.
C. Nee, dit is helemaal niet nodig.



TOOLBOX QUIZ

Bij het werken langs de weg moet je de weg altijd afzetten.

Het juiste antwoord is B.

Om echt veilig te kunnen werken is het belangrijk dat je de weg 
af zet. Wanneer je kort stopt is het prima als je minimale 
wegafzetting gebruikt. Zo lopen jij en de omstanders niet 

onnodig gevaar.



TOOLBOX QUIZ

Welk team had de meeste punten? 

GEFELICITEERD!!



Waar let je op bij werken langs de weg en welke 
maatregelen dien je te nemen die aansluiten bij de situatie?

Tijdens de vierde TechCrossOver ontwikkelde een team een 
poster met alle maatregelen die volgens hen nodig zijn bij 
werken langs de weg.

WERKEN LANGS DE WEG









●
●
●
●
●



●

●

●

●

●



Hebben jullie nog tips voor veilig werken langs de weg?

 



Wat hebben wij als team nodig om veiliger langs de weg te 
werken?

Iedereen schrijft 1 ding op + met elkaar delen.

Online? > Deel in de chat

 



BRONNEN
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/aanrijdgevaar


