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Toelichting Toolbox Werken op hoogte 
Onderdeel 3: wij zijn een veiligheidsteam 
 
 

Voorbereiding 

1. Download de presentatie 

 

Tijdens de presentatie 

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

veiligheid gaat letten. Tijdens deze toolbox bespreken jullie onderling hoe je met het 

hele team verantwoordelijk bent voor het veilig en gezond uitvoeren van het werk. 

Met een specifieke focus op werken op hoogte. 

 

Dia 3 – Veilig werken op hoogte: waarom ook alweer? 

Weet iedereen welke beschermende maatregelen hij moet treffen bij het werken op 

hoogte? Hier is het tonen van een algemene film over veilig werken op hoogte een 

goed idee. Op www.vezelveiligheid.nl staat een aantal voorbeeldfilms. 

 

Dia 4 – Veiligheidsteam 

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

goed om elkaar daarop scherp te houden.  

 

Dia 5 – Op elkaar letten: waarom? 

Bespreek met het team waarom het belangrijk is op elkaars veiligheid te letten. Twee 

weten en zien meer dan één. Het gaat er niet om elkaar op de vingers te tikken, 

maar om er wederzijds voor te zorgen dat iedereen gezond weer naar huis kan. 

Daarnaast is het voor de klant (en daarmee het eigen bedrijf) ook belangrijk dat het 

werk veilig wordt uitgevoerd. 

 

Dia 6 – Vul een van de volgende zinnen aan 

Iedereen kiest een van de drie zinnen om aan te vullen. Alles mag, zolang het maar 

over samen veilig en gezond werken gaat. Geef iedereen even de gelegenheid na te 

denken. Het is de bedoeling dat iedereen alleen de zin aanvult en er geen heel 

verhaal van maakt. Het kan overzichtelijk zijn om iedere zin op een groot vel te 

schrijven en daar de aanvullingen achter te schrijven.  
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Als iedereen zijn zin heeft aangevuld, vraag dan aan de deelnemers welke zin van 

de anderen ze het meeste heeft aangesproken en waarom. Nu kan er een gesprek 

ontstaan. Luister goed en sluit af met een samenvatting van wat er gezegd is. Geef 

aan dat jij en het bedrijf het belangrijk vinden dat men als team werkt aan veiligheid 

en gezondheid. 

 

Dia 7 – De praktijk 

Stel de groep de vraag wat ze geleerd hebben in deze toolbox en hoe ze dit willen 

gaan toepassen in de praktijk.  


