Hoe machineveilig
werk jij?
In 9 stappen veilig aan de slag:
1. Check of de machine veilig is door de Verbetercheck in te vullen
2. Weet hoe je in het geval van een (bijna-)ongeval moet handelen
3. Check jezelf: haren vast, sieraden af, geen losse kleding
4. Check of je omgeving veilig is
5. Let op je collega’s en spreek ze aan op onveilig gedrag
6. Check je of de juiste pbm’s bij de machine draagt
7. Meld bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties
8. Weet wat je moet doen tijdens een storing van de machine
9. Meld verbeterpunten
Meer weten?

Vragen?

Doe de werknemersversie van de
Verbetercheck Machineveiligheid
op 5xbeter.nl. Hier vind je ook
een inhoudelijke toelichting op de
Arbocatalogus Machineveiligheid,
en machinekaarten met daarop de
belangrijkste regels per machine.

Bel de gratis Verbeterlijn (0800 555 50 05)
of mail info@5xbeter.nl en maak een
afspraak met een Verbetercoach.

5xbeter, ijzersterk voor veilig werk is een gezamenlijk initiatief van

ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de Metaalbewerking en Metalektro.

In 3 stappen naar
machineveilig werken
Werken met en aan machines vormt een van de grootste risico’s in
de branche. Door de variëteit aan machines in de metaal en de
complexiteit van de regelgeving is het ook een lastig risico om te
beheersen. 5xbeter helpt u in drie stappen machineveilig werken.
1. I nventariseer de risico’s /
veiligheid van uw machines
met de Verbeterchecks van
5xbeter en ga aan de slag
met het daaruit volgende
Plan van Aanpak
2.	Zorg voor een goede
voorlichting en instructie
voor alle medewerkers
die met machines werken
3.	Houd toezicht op een veilig
gebruik van de machines
door uw medewerkers

5xbeter hulpmiddelen op
5xbeter.nl
• Inventariseer voor u de Verbetercheck
invult eerst al uw machines met
behulp van de papieren Verbetercheck
•	
Download machinekaarten met de
belangrijkste gebruiksregels per machine
•	
Download een model-onderhoudsboekje
en zet hem in voor uw machines
• Organiseer toolboxen voor voorlichting
per machine

Vragen?
Bel de gratis Verbeterlijn (0800 555 50 05)
of mail info@5xbeter.nl en maak een
afspraak met een Verbetercoach.

5xbeter, ijzersterk voor veilig werk is een gezamenlijk initiatief van

ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de Metaalbewerking en Metalektro.

