Preventie checklist Algemeen
Beleid/ Algemeen
 (Brand) beveiligingsplan in overleg met de brandweer
 Aanpassingen van dit plan bij wijziging van de bedrijfsactiviteit
 Deugdelijk onderhoud van de gebouwen, machines, installaties en
terreinafscheidingen; denk bijvoorbeeld aan vloeren en daken, goten en
waterafvoeren en branddeuren en muren.
 Een ordelijk, net en goed geventileerd bedrijf
 Explosierisico’s inventariseren in het gebouw en naburige gebouwen.
 Kwalitietszorgplan
 Milieuzorgplan
Preventieve maatregelen
Brand
















Voldoende goedgekeurde blusmiddelen
Blusmiddelen goed zichtbaar en bereikbaar
Periodieke controle hiervan
Rookverbod
Aanleg van een goedgekeurd/ gecertificeerd brandmeld- en of blussysteem
In geval van brandgevaarlijke werkzaamheden, zoals lassen en lakspuiten, extra
voorzieningen treffen
Goede instructie aan het personeel op het gebied van preventie en beveiliging
Gebruik van zelfdovende afvalbakken en brandveilige asbakken
Aanwezigheid van een goede bliksembeveiliging of overspanningsbeveiliging en
regelmatige controle hiervan
Beschermen van kabeldoorvoeren
Het aanbrengen van brandwerende scheidingen
Aarding; gebruik apparaten met geaarde stekkers, periodieke controle van
aarding van installatie door elektrotechnisch installateur, aardlekschakelaar
testen twee maal per jaar. Bij storing van de aardlekschakelaar, schakelt u gelijk
een deskundig bedrijf in.
Laat de elektrische installatie periodiek keuren, ook en voornamelijk na een
bedrijfsuitbreiding. Zorg dat electrakasten stofdicht zijn afgesloten en gebruik zo
min mogelijk verlengkabels en verdeelstekkers
Het aanbrengen van brandwerende scheidingen

Aansprakelijkheid
 Bij het leveren van producten, bijleveren van een duidelijke gebruiksaanwijzing
 Waarschuwingstekens op producten
 Het hanteren van goede leveringsvoorwaarden
 De aanwezigheid van asbest en andere stoffen voorkomen/ verminderen
 Het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen
Inbraak/ diefstal
 Toegangscontrole en sleutelbeheer
 Goed hang- en sluitwerk

 Goede verlichting van gebouwen en terreinen
 Deugdelijke terreinafscheiding
 Beveiliging door middel van een elektronisch inbraaksignaleringssysteem,
aangelegd door een erkend beveiligingsbedrijf, met doormelding en het systeem
regelmatig laten controleren (onderhoudsrapport)
 Aanbrengen van rolluiken, traliewerk of gelaagd glas
 Plaatsing aanrijdbeveiliging
 Een controleronde na sluitingstijd
Motorrijtuigen
 Stroomonderbreking- of inbraaksignaleringssystemen en track & trace
uitbreidingen
 Periodiek onderhoud
 Geen waardevolle goederen achterlaten
 Veilig beladen van het voertuig
 Beveiligde/ bewaakte stalling
Geld
 Limitering van aanwezig kasgeld
 Aanschaf van inbraak werende kluis of kast
Computers
 Overspanningsbeveiliging
 Maken van back ups en deze (brandvrij) opbergen
 Maatregelen om computermisbruik te voorkomen
Werkzaamheden / Houding
 Opslag van afval/ brandgevaarlijke stoffen en het periodiek afhalen hiervan
 Compartimentering van hoogwaardige apparatuur, software en belangrijke
documenten
 Naleven van overheids- en veiligheidsvoorschriften
Ondernemer/ werknemers
Beleid/ algemeen
 Veiligheidsvoorschriften
 Inwerken van (nieuw) personeel bij gebruik machines, gereedschappen en
werkmaterieel
 Inrichten verzuimbeleid
 Aannamebeleid opstellen
 Unieke know how goed bewaken en tijdig overdragen
 Voorzieningen voor een vluchtplan en eerste hulp inrichting BHV
 Up to date houden van een RIE rapport (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
 Houdt een goede sfeer onder uw personeel
 Kijk en beoordeel uw percentage flexibele werknemers belangrijkheid in
verband met modernisering ziektewet. Maakt u gebruik van uitzendbureaus of
payroll bedrijven?

Preventie
 Een veilige werkomgeving
 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 Voorkomen gladde vloeren
 Biedt fit programma’s aan
Werkzaamheden/ Houding
 Veilige machines en goed passende gereedschappen
 Een gezonde werkhouding

