
Voorblad Toolboxmeeting 

Bedrijfsnaam:   

Onderwerp:  Werken nabij draaiende installaties 

Locatie van uitvoering:   

Datum van uitvoering:   

Uitgevoerd door:   

Tijdsduur van de Toolboxmeeting:   

  

 Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen 
periode? 

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.    

Ja / Nee 

 Zijn er bijna-ongevallen voorgevallen in de afgelopen periode? 

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.    

Ja / Nee 

 Zijn er ongevallen voorgevallen in de afgelopen periode? 

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.    

Ja / Nee 

 Zijn er vragen / opmerkingen betreffende de veiligheid op de 
werklocatie? 

(Orde, netheid, organisatie, materieel etc.) 

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.    

Ja / Nee 

 Zijn er situaties die besproken moeten worden naar aanleiding van 
werkplekinspectie? 

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.    

Ja / Nee 

 Zijn er nog overige vragen / opmerkingen van de opdrachtgever? 

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.    

Ja / Nee 

 Zijn er nog overige vragen c.q. opmerkingen? 

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.    

Ja / Nee 

 Zijn er medewerkers die nog geen veiligheidsinstructies hebben 
ontvangen? 

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.    

Ja / Nee 

 Beschikken alle medewerkers over de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen? 

Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.  

Ja / Nee 

  



"Werken nabij draaiende 

installaties" 

 

Onder draaiende installaties wordt verstaan die bewegende apparatuur welke ten behoeve 
van operationele doeleinden in de verschillende fabrieken is opgesteld. 

Deze mogen slechts door de daartoe bevoegde personen bediend worden. 

Werk in de nabijheid van draaiende installaties, houdt altijd een zeker gevaar in. Het werken 
aan draaiende installaties is voor iedereen verboden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming 
is gegeven in de vorm van een werkvergunning en aan een aantal voorwaarden is voldaan. 

Deze voorwaardes zijn: 

Er dient ten alle tijden eerst geïnventariseerd te worden of de werkzaamheden binnen het 
hekwerk noodzakelijk zijn en het noodzakelijk is dat de machine lijnen blijven draaien. Indien 
nee dan altijd lock out Tag out procedure volgen. Indien ja onderstaande regels volgen.   

Men dient altijd met twee personen te zijn waarvan één de wacht houdt bij de noodstop 
buiten het hekwerk. 

Er dient ten allen tijde oogcontact te zijn met de medewerker welke zich binnen het hekwerk 
bevindt. 

Let wel er dient altijd toestemming gegeven te worden door middel van een werkvergunning 
of een RIE niet routinematige werkzaamheden. 

Het zich binnen de hekwerken bevinden terwijl de lijnen draaien zonder dat de bovenstaande 
regels zijn gevolgd kan ontslag tot gevolg hebben. 

Aannemerspersoneel mag geen afsluiter, schakelaar of drukknop bedienen, tenzij hiervoor 
speciale toestemming is gegeven. 

HET AANBRENGEN VAN EEN SLOT DUURT SLECHTS EEN OGENBLIK 

BESCHERM JEZELF 



Presentielijst Toolboxmeeting 

Bedrijfsnaam:   

Onderwerp:  Werken nabij draaiende installaties 

Locatie van uitvoering:   

Datum van uitvoering:   

Uitgevoerd door:   

Tijdsduur van de Toolboxmeeting:   

  

Naam medewerker Bedrijfsnaam Handtekening 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


