TOOLBOXMEETING
MELDEN VAN ONGEVALLEN EN GEVAARLIJKE SITUATIES

Wat zijn ongevallen en wat is gevaar?
In de praktijk blijkt dat mensen hier nogal verschillend over denken;
- een snee in je vinger? Wel of niet een ongeval?
Antwoord: ja, dus; melden
- een afgebroken stuk van een machine? Gevaarlijke situatie?
Antwoord: ja, dus; melden
Alle gebeurtenissen met enig lichamelijk letsel ( dus ook een snee in de vinger), en ook als alleen
produkten of gereedschappen zijn beschadigd; melden.
Ook ongevallen die buiten werktijd gebeuren, thuis of onderweg naar het werk melden.
Waarom ongevallen en gevaar melden?
Melden is ondermeer vereist i.v.m. de ongevallen verzekering die <uw bedrijf> heeft afgesloten.
Voor melden van ongevallen en gevaarlijke situaties op het werk is dit een vereiste i.v.m. het VCA
certificaat. Waarmee het doel is om lering uit de situaties te trekken en deze een volgende keer te
voorkomen d.m.v. verbeteringen en onderzoeken.
Als voorbeeld het “simpele” sneetje in de vinger; als meer mensen zich snijden maar dit niet melden
zal er geen onderzoek plaatsvinden naar bijv. betere handschoenen of een betere snijmethode.
Verder is melding wettelijk verplicht.
Hoe melden?
Er zijn twee formulieren, een voor ongevallen en een voor gevaarlijke situaties.
Deze formulieren moeten ingevuld worden, door jou zelf of je meld het telefonisch op kantoor waar
daar direct het formulier voor je ingevuld wordt.
Ik kan me voorstellen dat je bij kleine ongevallen zoals bijv. dat sneetje dit vergeet direct te melden,
doe dit dan later alsnog.
Wat gebeurt er verder met een melding?
In de eerste plaats zal er bekeken worden of het probleem direct oplosbaar is. Op het
meldingsformulier wordt hier ook gevraagd of er al wat aan het probleem gedaan is.
Het formulier wordt ingeleverd bij P&O welke ervoor zorgt dat dit formulier geregistreerd wordt en
tevens bij de ARBO-groep besproken wordt. In deze ARBO groep zit een veiligheidskundige van de
ARBO dienst om advies te geven.
Wat er verder met de melding gebeurt is afhankelijk van de soort situatie;
- Betreft het een gevaarlijke situatie dan kan de veiligheidskundige gevraagd worden de situatie
nader te bekijken en met een advies komen.
- Zijn het bijvoorbeeld handschoenen die niet sterk genoeg zijn dan kan afd. inkoop gaan kijken of
er sterkere handschoenen te koop zijn.
- Vaak leidt het ook tot een instructie om de situatie voor een volgende keer te voorkomen.
Het kan ook zijn dat er voorlopig niets gebeurt, omdat het min of meer toeval lijkt. Maar dat er later
blijkt vaker van dergelijke meldingen binnen te komen, waarop er alsnog actie wordt ondernomen.
Als het om acute gevaarlijke situaties gaat zal er niet gewacht worden tot het volgende overleg van de
ARBO groep, maar zal direct actie moeten worden ondernomen.
Het is echter altijd de bedoeling dat u later op de hoogte gebracht wordt over het vervolg van de
melding. Ook al kan hier best een periode van een paar maanden over heen gaan.

Wat gebeurt er met de schuldige?
Er is binnen Maars nadrukkelijk afgesproken dat ongevalsmeldingen niet mogen leiden tot een soort
zwarte pieten spel: iemand de schuld geven en erger nog deze bestraffen.
Het gaat niet om schuld maar om uiteindelijk een zo veilig mogelijke werksituatie te creëren.
En als ik nu niet meld?
Natuurlijk kan dat, maar……..
- in de eerste plaats benadeelt u uzelf en uw collega’s; u ontneemt het bedrijf de mogelijkheid om te
kijken of er wellicht maatregelen nodig zijn. Extreem gezien kan dat er toe leiden dat ooit een
ongeval gebeurt dat voorkomen was als er maar eerder gemeld was dat dat soort dingen
gebeuren.
- In de tweede plaats is het wettelijk verplicht. Iedere werknemer in Nederland is wettelijk verplicht
gevaar te melden bij zijn werkgever.

Vragen:
Wat melden?

- snee in vinger
- beschadigde pallet;

haal ik mijn handen eraan open of blijf
ik er met mijn kleren achter hangen
machine/gereedschap;
krijg ik een schok of ontbreekt de
beveiliging waardoor mijn kleding of
mijn vingers ertussen kunnen komen,
zit er een scheurtje in mijn trap of
een popnagel los
ondeugdelijke beveiliging; geen val beveiliging rond een gat o.i.d.
geen goede verlichting, geen
opgeruimde omgeving
- timmeren thuis; verwonding
– sport; vishaakje in je vinger, gekneusde enkel
- verkeersongeval

Waarom melden?

- verzekering
- VCA
- lering trekken
- oplossen probleem
- wettelijk verplicht

Hoe melden?

- bij uitvoerder of
- op kantoor of
- zelf invullen van formulier

Welke formulieren zijn er?

- meldingsformulier van ongeval
- meldingsformulier van gevaarlijke situatie

Wat als melden verzuimd is?

- alsnog melden

Na de melding?

- Ik; maatregelen?
- formulier naar de ARBO groep
- u hoort er nog van

Schuldige?

- geen

Niet melden?

- nadeel voor u en uw collega’s
- wettelijk verplicht

