Checklist Veilig en Gezond werken

Wist u dat er naar schatting jaarlijks ruim 17.000 nieuwe gevallen van beroepsziekten
bijkomen? En dat bedrijven jaarlijks ongeveer 5 miljard euro aan werkgerelateerd verzuim
kwijt zijn? Dit kan beter, maar begint wel bij uzelf. Om te kijken of uw bedrijf voldoende
doet aan veiligheid en gezondheid hebben wij de ‘checklist veilig en gezond werken’
opgesteld. Als u op al deze vragen ‘ja’ kunt beantwoorden, dan bent u goed bezig! Komt
er toch een ‘nee’ voor? Neem dan even contact met ons op, we helpen u graag op weg
naar een veiligere, gezondere en meer winstgevende werkomgeving.

1. Mijn ziekteverzuim ligt onder het landelijk gemiddelde voor mijn bedrijfstak.
Bekijk hier het landelijk gemiddelde

2. Het aantal arbeidsongevallen in mijn bedrijf ligt onder het landelijk gemiddelde
voor mijn bedrijfstak.
Bekijk hier het landelijk gemiddelde

3. Is het verminderen van ziekteverzuim en arbeidsongevallen een speerpunt in uw
bedrijfsvoering?
4. Mijn medewerkers kunnen de maatregelen die genomen worden om veiligheid
en gezondheid te verbeteren noemen.
5. In mijn organisatie wordt actief gelet op de symptomen van stress.
6. In mijn organisatie is er niet of nauwelijks zware fysieke belasting, bijvoorbeeld
door zwaar tillen.
7. Ik heb alle mogelijke risico’s die veilig werken bedreigen als eens in kaart
gebracht in een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
8. Ik heb alle mogelijke risico’s die de gezondheid van mijn medewerkers
bedreigen al eens in kaart gebracht in een risico-inventarisatie en –evaluatie
(RI&E).
9. Mijn RI&E is actueel, er zijn geen verandering geweest in onze werkzaamheden
of werkwijzen sinds de laatste RI&E.
10. Als de arbeidsinspectie vandaag een inspectie komt houden, dan ben ik goed
voorbereid.
11. Ik ben zelf tevreden over de prestaties van mijn bedrijf op het gebied van
veiligheid en gezondheid.
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