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Toelichting Toolbox Deco-procedure 
Onderdeel 3: wij zijn een veiligheidsteam 
 
 

Voorbereiding 

1. Download de presentatie 

2. Download de Complimentenkaartjes en print er genoeg uit (1 kaartje per persoon) 

3. Knip de Complimentenkaartjes uit  

4. Zorg voor voldoende pennen  

5. Zorg voor iets lekkers om tijdens de complimentenronde uit te delen 

 

Tijdens de presentatie 

Algemeen: deze toolbox is bedoeld om te zorgen dat men als team op elkaars 

veiligheid gaat letten. Dat betekent dat ze elkaar ook moeten gaan aanspreken op 

(on)veilig gedrag.  

 

Dia 3 – Veiligheidsteam 

Leg uit dat het bedrijf wordt ingehuurd om asbest veilig te verwijderen. Het is dus 

goed om elkaar daarop scherp te houden.  

 

Dia 4 – Geef elkaar een compliment! 

Over het algemeen geven mensen eerder kritiek dan complimenten. Toch is het voor 

iedereen belangrijk om ook complimenten te krijgen. Geef iedereen een 

complimentenkaartje en vraag hem zijn naam op het kaartje te schrijven. Laat 

iedereen zijn kaartje naar rechts doorgeven. De deelnemers schrijven dan op het 

kaartje van [naam] een compliment over [naam], zodat [naam] nadat zijn kaartje rond 

is gegaan een kaartje vol complimenten heeft. Nota bene: 

• leg uit dat iedereen op het kaartje moet schrijven, dus dat men het kort en bondig 

moet houden 

• mensen hoeven hun naam niet bij het gegeven compliment te zetten 

• de complimenten hoeven niet over veiligheid of de deco-procedure te gaan 

• complimenten werken het beste wanneer ze gemeend zijn 

• leg uit dat het niet de bedoeling is om kritiek in een compliment te verpakken! 
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Voordat men begint deelt u de versnapering uit, terwijl u de deelnemers een oprecht 

compliment maakt (als groep of individueel). 

 

Dia 5 – Elkaar aanspreken: waarom? 

Omdat het werk er veiliger en beter van wordt wanneer je elkaar scherp houdt op 

werken conform de regels. Hier kunt u een film laten zien over elkaar aanspreken. 

Een voorbeeld hiervan staat op www.vezelveiligheid.nl. 

 

Dia 8 – Komende periode 

Leg uit dat er de komende periode in de groepjes geoefend gaat worden met het 

geven van opbouwende kritiek bij het uitvoeren van de deco-procedure. De groepjes 

moeten wel bestaan uit mensen die ook daadwerkelijk samenwerken in die periode. 

Het doel is dat mensen leren elkaar op een goede manier aan te spreken, maar ook 

om goed te reageren wanneer iemand hen aanspreekt. Leg dus uit dat men dus niet 

te snel geprikkeld moet zijn, maar dat het doel is om te leren. Zeg ook dat 

complimenten maken mag. 

 

Dia 9 – Tot slot 

Maak een vervolgafspraak. Er zal dan onder meer besproken worden hoe het 

gegaan is met het elkaar aanspreken.  

 

Na de presentatie 

Print de poster ‘Wij zijn een veiligheidsteam’ en hang deze goed zichtbaar op 

logische plekken op. 


