
 
Safety Observer INSTRUCTIEKAART  

Onderdeel 

 

Aantal 

beoordelingen 

Criteria voor score ‘correct’ 

1. Werkgewoonten 

gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

1 per medewerker • juist gebruik van noodzakelijke PBM 
• neemt geen overduidelijke risico’s 

2. Steigers en ladders 

steigers, ladders, 

trappentorens, schragen 

1 voor elk looppad 

1 voor elke ladder 

1 voor elke 

steigerconstructie per 

vlak 
1 voor elk 

klimgereedschap dat 

geen deel is van 

steigerconstructie 
1 voor elke werkplek 

op hoogte 

• toegankelijk 

• stabiel opgesteld 
• materieel in goede staat 

• voldoende verankering, borging ladders en 
steigers 

• opgesteld conform handleiding 

• minimale ruimte tussen tijdelijke vloer en 
vaste wand 

• dichte vloerdelen 

3. Machines en 
gereedschappen 

alle voorkomende 

arbeidsmiddelen 

1 voor elk 

arbeidsmiddel 

 

• technische staat visueel in orde, waarmerk 
periodieke inspectie aangebracht 

• werkomgeving niet gevaarverhogend 

• adequate afzuiging, afscherming draaiende 
delen 

• opstelling stabiel en veilig 
• brandblusmiddelen aanwezig 

• normale werkhouding 

4. Valbeveiliging 

randen van vloeren 
sparingen 

ontgravingen 

werkputten/kuipen 

permanente 
trappenhuizen 

gaten 

1 voor elk 

hoogteverschil dat 

beveiligd moet zijn 
 

• (vloer)randen voorzien van leuningen, 
tussenregel en kantplank 

• sparingen groter dan een voetafdruk dicht 
gelegd of voorzien van leuningen en kantplank 

• bij ontgravingen juist talud/bescherming 
tegen inbressen 

• putten en kuipen voorzien van 
randbeveiliging 

• trappenhuizen: schalmgaten beveiligd 
• afdekkingen beveiligd tegen verschuiven of 
wegnemen 

• geen ontbrekende delen aan valbeveiliging 

5. Licht, elektriciteit 
en energie 

totale verlichting 

verlichting op looppaden 

en toegangswegen 

verlichting van trappen 
en ladders 

verlichting van de 

werkplek 

gebruik van kabels en 
zwerfkasten 

1 voor de totale 
verlichting van het 

buitengebied 

1 voor de totale 

verlichting van 
looppaden, 

toegangswegen, 

ladders en trappen 

1 per in gebruik zijnde 
werkplek 

1 voor de totale 

elektriciteit 

• werkdeel wordt gelijkmatig verlicht 

• geen slagschaduw op looppaden, 
werkvloeren en trapopgangen 

• kabels en zwerfkasten niet in het water 

• verdeelkasten en stroomkabels op de juiste 
manier geplaatst en beschermd 

• geen aanraakbare spanning voerende delen 

6. Werkplek 

inrichting werkplek 
orde en netheid op 

werkplek 

orde en netheid op 

looppaden en 
toegangswegen 

struikelgevaar en 

begaanbaarheid 

afvalcontainers 

verkeersafzettingen 

1 voor elke werkplek 

1 voor looppaden, 

verkeersroutes en 

rondslingerend afval 
1 voor elke 

afvalcontainer 

1 voor elke afzetting, 

bebording en 
markering van het 

werkdeel 

• werkplek ordelijk 

• geen struikelgevaar 
• geen onnodig bouwafval 

• vuil/afval gescheiden 

• nog ruimte in de afvalcontainers 
• transport en belopen van wegen en paden 
direct mogelijk 

• correcte afzettingen van machines of ladders 
op voor derden toegankelijke plek 

• afzettingen en markeringen op openbare 
wegen volgens CROW 96 



 
Safety Observer  

 

WAARNEMINGSFORMULIER  

 

Bedrijfsnaam  Bouwplaats/werknummer 

Adres bouwplaats  

Fase van het werk  

Onderdeel  Score ‘correct’ Totaal  Score ‘niet correct’ Totaal  

1. Werkgewoonten  

 

 

 

   

2. Steigers en ladders  

 

 

 

   

3. Machines en 

gereedschappen  

 

 

 

   

4. Valbeveiliging  

 

 

 

   

5. Licht, elektriciteit en 

energie 

 

 

 

   

6. Werkplek 

 

 

 

   

 

 
Totaal correct  Totaal niet correct   

 

Veiligheidsindex = totaal correct / totaal aantal waarnemingen x 100% =  

 

 

Naam waarnemer  

 

Handtekening  Datum  

Opmerkingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


