
 

 

Veilig werken: leer van elkaar! 

 

Veilig en gezond werken heeft topprioriteit in de bouwbranche. Daarom moeten wij veiligheid extra 

aandacht geven. Dat geldt natuurlijk ook voor veiligheid op de bouwplaats. 

Een bekend middel is de werkplekinspectie: die voert u – of een van uw medewerkers – regelmatig uit. 

Maar, hierbij bestaat wel het gevaar van een soort ‘bedrijfsblindheid’: we doen het zo altijd, dus is het 

toch goed? 

Onderlinge Werkplek Audit 

Om deze bedrijfsblindheid te voorkomen is de Onderlinge Werkplek Audit (OWA) een goed middel. 

Bij een OWA nodigt u een Arbo-specialist van een collega-bedrijf uit om samen met u de bouwplaats 

te bezoeken. Het gaat  dan niet om een score, maar om de uitwisseling van kennis tussen bedrijven. 

Kennisuitwisseling die tot stand komt door met vreemde ogen te kijken naar werkwijzen, installaties en 

situaties. Het doel is het veiligheidsbewustzijn te vergroten door het aangaan van ‘het goede gesprek’: 

door te benoemen wat je ziet bij de ander, ontstaat een dialoog over knelpunten en oplossingen, waar 

beide bedrijven baat bij hebben. Zo houd je elkaar een spiegel voor zonder dat je ergens op wordt 

afgerekend.  

De OWA is dus geen checklist à la de VCA, maar heeft juist tot doel het gesprek met elkaar aan te 

gaan. Door zo van elkaar te leren vergroot je de veiligheid op en rond je bouwplaats. 

Vragen-set 

De OWA bestaat uit twee delen: de observatieronde en ‘het goede gesprek’. 

Voor de uitvoering van een OWA is een eenvoudig vragenformulier ontwikkeld (zie bijlage). 

De vragen op dit formulier zijn niet uitputtend: natuurlijk kunnen er nog andere zaken in het gesprek 

aan de orde komen 

 

  



Onderlinge Werkplek Audit (OWA) 

De opbouw van de OWA is als volgt: 

1. Observatieronde 
2. Het goede gesprek 

 
 

Ad 1. Observatie 

Het gaat er bij een observatieronde om, een indruk te krijgen van de werkplek, organisatie van het 

werk en de omgeving. De onderstaande hulpvragen helpen hier een eerste indruk van te krijgen. 

Noem 2 positieve en 2 verbeterpunten (geef evt. suggesties indien mogelijk) ten aanzien van 

veiligheid op de werkplek? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 
Hanteer hierbij de volgende hulpvragen om dit beeld te vormen: 

• Is het terrein netjes opgeruimd? 

• Zijn de verblijfruimtes schoon en opgeruimd? 

• Staan machines / keten veilig opgesteld? 

• Wordt er veilig samengewerkt met andere aanwezige partijen? 

• Hangt de Lean planning duidelijk zichtbaar in de verblijfsruimte/keet? 

• Zijn de Lean planning en de actielijst op het actiebord actueel? 

• Is er een daily stand en is veiligheid hierin onderdeel? 

• Hangt er een verbeter- en/of actiebord dichtbij de Lean planning zodat dit tijdens de daily 
stand besproken en bijgewerkt kan worden? 

 

  



Ad 2. Het goede gesprek 

Het gaat er bij het goede gesprek om dat je een goed beeld kan vormen van de ervaring van 

veiligheid door gesproken medewerkers. De hulpvragen hieronder kunnen je helpen een beeld te 

vormen. 

Wat gaat er goed bij je eerste indruk van de veiligheid. Noem 2 positieve punten en 2 

verbeterpunten? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Hulpvragen ter beeldvorming: 

• Hoe wordt de eigen veiligheid door de medewerker ervaren? 

• Is de (veiligheids)instructie duidelijk voor de medewerker? 

• Wordt er gewerkt in overeenstemming met de (veiligheids)instructie? 

• Worden LMRA’s uitgevoerd? 

• Welke risico’s kwamen hierin naar voren? 

• Spreekt men elkaar aan op onveilig gedrag? 

• Wat zijn de hier de geldende veiligheidsregels? 

• Wat zijn volgens de medewerker de belangrijkste veiligheidsrisico’s? 

• Wanneer is de laatste daily stand geweest? 

• Krijgt de medewerker de ruimte om zelf keuzes te maken in het werk? 

• Heeft de medewerker de juiste hulpmiddelen om veilig zijn werk te kunnen doen? 

• Worden onveilige situaties en (bijna) ongevallen besproken door de uitvoerder? 

• Wat kan je zelf (nog) meer doen om de veiligheid te vergroten? 

• Wat doe jij bij onveilige situaties? 

• Spreek jij (inleen-)collega’s aan en hoe doe je dat? 
 

Bovenstaande vragen zijn absoluut niet uitputtend maar richtinggevend voor het goede gesprek. Het 

is belangrijker dat het gesprek op gang komt dan dat items verplicht besproken moeten worden. 

 


