
Durf je iemand aan te spreken?   
Waarom niet? Waarom wel? 

Waar zie je tegen op?



Waarom heb ik haast als ik  
aan het werk ben?



De planning van de week 
 moet af…  

 Is dat een reden om een risico 
met veiligheid te nemen?



Ik moet op tijd thuis zijn 
 omdat….  

 Is dat een reden om een risico 
met veiligheid te nemen?



In welke situaties ga jij voor 
jezelf over de grens van veilig 

werken heen?   
En hoe ga je dit voorkomen?



Wat ging er door je heen toen 
je voor het laatst een onveilige 

situatie veroorzaakte?



Ervaar jij wel eens 
 communicatieproblemen door 

taalverschil?  
 En wat doe je dan?



Kijk eens goed naar 
 je werkomgeving: is die veilig?   

Zo nee, doe je daar iets aan?



Weet jij of de machines en  
hulpmiddelen waar je mee 

werkt goed onderhouden zijn? 
Weet jij bij wie je moet zijn  

om noodzakelijk onderhoud  
te melden?



Vertrouw jij op routine?



Wat betekent veilig werken 
 voor jou?



Wie is verantwoordelijk 
 voor jouw veiligheid  

en gezondheid?



Wat betekent je gezondheid 
voor jou?   

En handel je daarnaar?



Is het bij jou wel eens 
 voorgekomen dat een  

veiligheidsrisico ontstond  
doordat je elkaar verkeerd  

begreep?  
Hoe kun je dat voorkomen?



Wat is de beste tip die jij ooit 
gekregen hebt op het gebied 
van veilig en gezond werken?



Als jij jongere collega’s een
advies over veilig werken mag 

geven, wat zou dat dan zijn?



Wat zou je nu anders  
(veiliger, gezonder) doen,  

als je terug kon gaan in de tijd?



Heb jij wel eens een ongeval 
meegemaakt?   

Wat heb je daarvan geleerd?



Ken jij iemand die ooit ziek is 
geworden van zijn werk?  

 Wil je daar iets over vertellen?



Heb jij een voorbeeld van een 
leidinggevende die zijn of haar 
medewerkers stimuleerde om 

veiliger en gezonder te werken?  
Hoe deed hij of zij dat?



Als je morgen één ding kon  
veranderen om veiliger en  

gezonder te werken,  
wat zou dat dan zijn?



Kun je trefwoorden verzinnen 
om de veiligheid en gezondheid 

in jouw bedrijf te typeren?



Wat is voor jouw eigen werk het 
belangrijkste veiligheidsrisico?   

En hoe ga jij daar mee om?



Hoe vaak in de week denk jij 
bewust aan veilig en gezond 

werken?



Als je jezelf een rapportcijfer 
voor veilig en gezond werken 

mocht geven tussen 1 en 10, wat 
zou dat dan zijn? En waarom?



Als je jouw bedrijf een  
rapportcijfer voor veilig en 

gezond werken mocht geven 
tussen 1 en 10, wat zou dat dan 

zijn? En waarom?



Accepteer jij het als iemand
tegen je zegt dat je 

onveilig werkt?  
 Hoe kunnen mensen jou het 

beste aanspreken?



Doe jij wel eens iets
‘effe snel’, maar onveilig,

om het productieproces door te 
laten lopen?



Wat is het gevaarlijkste dat jij 
ooit hebt gedaan?   

Ben je daar ongeschonden 
doorheen gekomen?



Vind jij veilig werken  
wel of niet stoer?



Wat vind jij de meest nutteloze 
regel over veilig en gezond 

werken in jouw bedrijf?



Wat vind jij de beste regel over 
veilig en gezond werken 

in jouw bedrijf?



Kun je in jouw bedrijf de  
directeur aanspreken als je hem 
of haar iets onveilig ziet doen?



Wat moet er gebeuren om jou  
te laten opletten in een  

voorlichting of gesprek over 
veilig en gezond werken?



Heb jij het thuis wel eens over 
de risico’s van je werk?



Welke collega bewonder je 
over de manier waarop hij met 

veiligheid omgaat?  
 En waarom?



Klus jij thuis ook altijd veilig  
en gezond?



Zoek jij wel eens de randjes  
op als je een geintje maakt  

over of met een collega?



Heb je collega’s die je best
eens wat meer kunt betrekken 

in een gesprek?



Zie jij wel eens mensen van
buiten onveilig gedrag

vertonen? 
 En wat doe jij daaraan?



Zijn er ongeschreven regels op 
jouw afdeling als het gaat om 

veilig en gezond werken?  
En zo ja, zijn die gunstig voor  

je veiligheid / gezondheid  
of juist niet?



Hadden / hebben jouw ouders 
ook een beroep waarbij ze  

risico’s liepen?   
En hoe ging dat?



Wat zijn de belangrijkste
veranderingen in de afgelopen 

jaren in jouw bedrijf, ten gunste 
van jouw veiligheid en

gezondheid?



Kun je voor je eigen werkplek 
praktische oplossingen

bedenken of zelfs maken om 
het werk veiliger en gezonder

te maken?



Wanneer ben jij goed  
in luisteren?



Voor welk veiligheidsrisico zou 
jij graag een oplossing zien?   

Heb je zelf suggesties?



Als je een goed voornemen voor 
jezelf zou moeten bedenken om 
veiliger en gezonder te werken, 

wat zou dat dan zijn?



Heb jij wel eens werk
gerelateerde klachten ervaren, 
bijvoorbeeld aan je gehoor of 
pijn in je knieën of schouders?



Draag jij altijd je persoonlijke 
beschermingsmiddelen  

waar dat moet?   
En zo nee, waarom doe je  

dat dan niet?



Heb jij wel eens stress  
van je werk?   

Hoe ga je daarmee om?



Zoek jij risico’s op of vermijd
je ze liever?



Draag jij het hart op je tong
of ben je eerder

een binnenvetter?



Wanneer werk jij veilig?   
En wanneer gezond?



Onder welke omstandigheden 
vind jij het makkelijk om veilig 

en gezond te werken?



Waar ben jij wel eens
bang voor?



Wat is het ergste dat jou zou 
kunnen overkomen qua

veiligheid en gezondheid?



Hoe werk je aan jouw  
gezondheid en veiligheid?



Werk je vooral veilig en  
gezond voor jezelf of juist  

voor anderen (bijv. je collega’s, 
partner, kinderen)



Wat zou jij een ramp vinden,
als dat zou gebeuren

op het werk?



Welke ‘smoesjes’ verzin jij
voor jezelf om niet veilig en

gezond te werken?



Wat irriteert jou als het gaat  
om veilig en gezond werken?   
En wat doe je in zo’n geval?








