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1. Heb ik toestemming en is bekend bij PC van der Horst dat ik ga werken op deze bouwplaats?

2. Heb ik het correcte VCA diploma en beschik ik over de juiste kennis?

3. Heb ik geen medische beperkingen die mij hinderen in het uitvoeren van mijn werkzaamheden 
op de bouwplaats of waardoor de veiligheid in het geding komt?

4. Heb ik mij officieel gemeld bij de toegangscontrole op de bouwplaats en instructies ontvangen?

5. Heb ik mij gemeld bij de 1e monteur/ projectleider van PC van der Horst en heb ik het veiligheid- 
en gezondheidsplan gelezen en voor akkoord getekend? 

6. Beschik ik over de juiste persoonlijke beschermmiddelen en zicht kleding?

7. Is mijn werkomgeving veilig? 
• Geen valgevaar? Juist opgebouwd klimmaterieel? Veiligheidsgordels juist wel of niet toegepast? 

Leuning werk aangebracht? Sparingen  en onveilige plaatsen juist afgedekt? 
•  Bij gevaarlijke situaties zoals hijswerkzaamheden, bouwliften, aanpikken en bijvoorbeeld tunnels 

verplaatsen, volg ik de instructies op van de hiervoor geautoriseerde personen?
•  Geen struikelgevaar? Heb ik een opgeruimde werkplek? 
•  Geen gevaarlijke stoffen?
•  Geen gevaar voor beknelling? Stabiele opslag?
•  Geen gevaar voor snijwonden?
•  Geen gevaar voor elektrocutie?
•  Geen gevaarlijke situaties door slechte weersomstandigheden?

8. Heb ik de beschikking over goedgekeurd en veilig gereedschap?

9. Mag ik met deze machine werken?

10. Ben ik in staat om deze werkzaamheden veilig uit te voeren, en volg ik de werkinstructies op?

Voor dat je aan het werk gaat: check eerst of het veilig kan! 
Werk veilig of werk niet!

Go eis: werk alleen als je onderstaande 10 vragen met Ja kan beantwoorden! 

Sta stil bij jouw veiligheid en die van een ander. 

Neem geen risico, stop bij een Nee. 

Belangrijk!
•  Doe mee aan de dagstart als deze er is!
•  Meld onveilige situaties!
•  Denk na over veiligheid, handel veilig en spreek anderen hierop aan!
•  Denk aan het milieu en het afval!

GO? STOP!
Stop! 

Start of continueer het werk niet.

Raadpleeg de leidinggevende.

Buig de Nee om naar een Ja!

Start of hervat het werk: 
GO!


