
Doel: met elkaar in gesprek over veilig werken en hoe jullie dit als team nog beter 
kunnen doen!

1. In de eerste slides ga je met je team in gesprek over onveilige situaties in jullie 
werk. Dit kun je doen door de vraag te stellen, maar je kunt ook wat foto’s laten 
zien. Of voorbeelden noemen  die in jouw team een rol spelen. Denk aan:
○ Lawaai > gehoorbeschadiging
○ Apparatuur > elektrische schok
○ Gereedschap of omgeving > jezelf verwonden
○ Terugreis na nachtdienst > auto ongeluk

2. Je kunt er voor kiezen om de best practices op de volgende pagina te delen 
met jouw teamleden ter inspiratie.

3. Vul dia 13 aan met onveilige situaties specifiek voor jouw team
4. Gebruik hiervoor de gratis en gebruiksvriendelijke tool: https://ideaboardz.com/ 

https://ideaboardz.com/


Technicus bij VodafoneZiggo vertelt:

“Het gebeurt tegenwoordig niet altijd meer dat er hulpdiensten komen. Dit 
is een punt van aandacht dat ik heb aangekaart bij de betrokken afdeling. 
Een nieuwe oplossing zit nu in de pilot app ‘Man Down’. Met deze app kan 
dit ook allemaal worden afgevangen. Er doet een aantal technicians mee 
aan deze pilot. Ook komt er een ‘onwel-button’ en een button voor als je je 
bedreigd voelt, zodat er snel een surveillant ter plekke kan komen.”

“Beschikking tot 

hulpdiensten geeft mij een 

gevoel van veiligheid”

- Technicus VodafoneZiggo 



“....”

Tijdens de TechCrossOver ontwikkelden 
technici een campagne om meer 
aandacht te genereren voor veiligheid, 
zowel tijdens het werk als daarbuiten. 

De campagne werd genoemd: Deeltijd 
vakman, Voltijd veilig. Meerdere 
organisaties hebben een pakketje stickers 
aangevraagd.



“....”

Tijdens de negende TechCrossOver 
ontwikkelde technici een magazine met 
verhalen en tips rondom bewust veilig 
werken. Een deel van dit magazine is 
opgenomen in deze toolbox.

Bekijk het magazine hier.

https://uploads.strikinglycdn.com/files/6aa054a0-56d5-40b1-a7b1-7b940223b972/Magazine_StaySafe_TechCrossOver.pdf


Meer informatie:
www.deslimstehandentoolbox.nl

BEWUST VEILIG WERKEN 
Hoe zorg je ervoor dat je veilig werkt als team?



15 min

Menti-
meter 
(optie)

-

1. Wat is veiligheid voor jou?

2. Onveilige situaties 

3. Top 5 valkuilen voor onveilige situaties 

4. Acties om veiliger te werken als team







Wat is veiligheid voor jou?

Digitaal: Neem allemaal 2 minuten de tijd (geluid uit) en deel ná deze 2 minuten 

jouw tip in de chat. Lees elkaars tips door. 

In duo’s



Wat is de meest onveilige situatie die je in je werk hebt 

meegemaakt? Hoe is de onveilige situatie ontstaan?

Digitaal: Neem allemaal 2 minuten de tijd (geluid uit) en deel ná deze 2 minuten 

jouw tip in de chat. Lees elkaars tips door. 

In duo’s





Wat zijn in het algemeen onveilige situaties in ons werk?



Wat zijn in het algemeen onveilige situaties in ons werk?

Top 3 onveilige situaties bij ons:

● …invullen als teamleider...

● ……invullen als teamleider...

● ...…invullen als teamleider...







Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat we veiliger werken?

https://ideaboardz.com/ …..
Teamleider heeft een eigen link aangemaakt met 2 sections: 

Vraag A en B. 
 

https://ideaboardz.com/


Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat we veiliger werken?
a. Hoe kun je collega’s helpen?

https://ideaboardz.com/ …..

 

https://ideaboardz.com/


Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat we veiliger werken?
a. Hoe kun je collega’s helpen?

b. Hoe kunnen we als team meer aandacht aan veiligheid 
besteden? Als dit van toepassing is (teamleider even 

checken)

https://ideaboardz.com/ …..

>> Bespreek de post-its / antwoorden met elkaar! <<

 

https://ideaboardz.com/


De inhoud van deze toolbox is tot stand gekomen in de negende 
editie van de TechCrossOver door het team “Bewust veilig op je 

werk”


