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Voorbereiding van de werkdag 
Vul ter voorbereiding van de werkdag dit formulier in. Check onderstaand formulier nogmaals vlak voor de start 

van de werkdag en beoordeel of je veilig aan de slag kunt. Vul na afloop van de werkdag de evaluatie in. 

Datum werkdag 

Werklocatie 

[Naam gebied, 

plaatsnaam, adres, 

postcode, coördinaten 

(ook t.b.v. nooddiensten)] 

Ingevuld door 

Noodkaart 
Bereikbaarheid voor 
nooddiensten 

Huisarts of EHBO-post 

Organisatoren en begeleiders van de werkdag 
Wie Naam 06-nummer

Coördinator werkdag 

Instructie 

Toezicht & Veiligheid op 
de werklocatie 

Opvang eventuele 
nieuwe vrijwilligers 

Hulpverleners 
(VHV-ers) / EHBO-ers 

Terrein eigenaar 
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Omschrijving 
Werkzaamheden 

Deelnemers 

Terrein 

Maatregelen voor veilig werken Plan van aanpak 
Basismaatregelen Hieronder staan de algemene basismaatregelen voor 

veilig werken. Die gelden dus in principe bij alle 
werkzaamheden. 
• Vrijwilligers zijn bekwaam voor de betreffende

werkzaamheden en in het veld is altijd een ervaren
begeleider aanwezig.

• Gereedschappen en PBM’s zijn altijd goed
onderhouden; alle ladders en machines zijn
gekeurd.

• Gereedschappen en PBM’s worden op de juiste
wijze gebruikt. Vrijwilligers dragen
werkhandschoenen en stevig schoeisel of
veiligheidsschoenen. Er is een EHBO trommel
aanwezig.

• Vrijwilligers krijgen instructie en er wordt toezicht
gehouden.

• Let op elkaar en help elkaar veilig te werken

Deelnemers 

Terrein- 
omstandigheden 
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Werkzaamheden 
en 
omstandigheden 

PBM’s 

Maatregelen uit de 
evaluatie van de 
vorige werkdag 

Welke (extra) 
instructie geef je 

Waar houd je 
toezicht op 
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Op de werkdag zelf 
Check onderstaand formulier vlak voor de start van de werkdag en beoordeel of je veilig aan de slag kunt. Vul na 

afloop van de werkdag de evaluatie in. 

Laatste checklist voor de werkdag 
Vul de checklist in voordat je aan het werk gaat. 

Wat doe je bij een NEE?    Stop! 

Zorg dat de NEE een JA wordt voor je aan het werk kunt. 

Is het terrein / de werkplek gecontroleerd? ja nee 

Deelnemerslijst met contactgegevens aanwezig? ja nee 

Zijn gereedschappen gekeurd en veilig? 
Zijn keuringsstickers aanwezig op ladders en machines? 

ja nee 

Zijn de juiste Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) aanwezig? ja nee 

Mogen wij met dit gereedschap / deze machines werken (is er een geldig 
certificaat aanwezig)? 

ja nee 

Is er een EHBO trommel aanwezig? ja nee 

Is er een brandblusser aanwezig? (Indien brandgevaar bij gebruik brandstoffen) ja nee 

Opgeladen mobiele telefoon aanwezig en getest op locatie? ja nee 

Weersvoorspelling gecheckt? Neem passende maatregelen bij windstoten, 
sneeuw, hagel, gladheid en hitte. Werk niet bij (dreigend) onweer.   

ja nee 

Kunnen wij deze werkzaamheden veilig uitvoeren? ja nee 

Instructie voorbereid? ja nee 

Toezicht geregeld? ja nee 

Evaluatie van de 
werkdag 
Welke gevaarlijke situatie 
is geconstateerd? Welk 
(bijna) ongeval is er 
gebeurd?   

Welke maatregelen kun 
je de volgende werkdag 
nemen om deze situatie 
te voorkomen?  
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Melden ongevallen 
Ondanks de goede voorbereiding kan er een ongeval plaatsvinden. 

 Meldingsplichtig zijn arbeidsongevallen die leiden tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden. Bij een 

ongeval, direct melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie: tel. 0800 – 5151 (ook buiten kantooruren).

 Bij noodgevallen of ongevallen op natuurterrein of landgoed: informeer de eigenaar.

 Meld een (bijna)ongeval ook aan Landschap Overijssel, zodat anderen daarvan kunnen leren:

tel: 0529 401 731  E-mail: info@landschapoverijssel.nl 

Landschap Overijssel 
tel. 0529 401 731
info@landschapoverijssel.nl 

Gebruiker
Lijn
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