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Veilig Vakwerk biedt een totaaloplossing speciaal gemaakt om het werk en de 
werkomgeving veiliger te maken en ongevallen te voorkomen. Het voordeel voor de 
werkgever is dat het nu nog makkelijker geworden is om toolboxen en werkplekinspecties 
met werknemers te delen en zo samen te werken aan veilig werken. De werknemer kan 
omgekeerd makkelijker een terugkoppeling geven als wanneer hij zaken tijdens de inspectie 
tegenkomt die niet in orde zijn. Hoe werkt het? 

Werken met Veilig Vakwerk 
Veilig Vakwerk is een app die speciaal gemaakt is om je werk en 
werkomgeving veiliger te maken en ongevallen te voorkomen. Het werkt 
heel eenvoudig; deelt je werkgever een nieuwe toolbox / 
werkplekinspectie dan krijg je daarvan een melding op je telefoon en kun 
je meteen bekijken wat er gedeeld is.  

Wie kan gebruik maken van Veilig Vakwerk? 
Om gebruik te kunnen maken van de dienst heeft de werkgever een abonnement nodig 
voor Veilig Vakwerk. Daarna nodigt hij of zij jou en de andere medewerkers per e-mail uit om 
de app te installeren. Als je de instructies uit het mailtje opvolgt, ben je ingelogd en kun je 
gebruik gaan maken van Veilig Vakwerk. 

Toolboxen bekijken 
Als de werkgever een toolbox deelt, 
ontvang jij hiervan een melding op je 
telefoon. Je kunt de toolbox bekijken 
door op ‘Nu Starten’ te tikken. 

Veilig Vakwerk nu starten  
Lees alle informatie goed door. 

• Tik op ‘Zelftest’. Je krijgt een 
aantal vragen over de 
toolbox. 

• Als je op ‘Geef antwoord’ tikt, 
krijg je te zien of je de vragen 
goed hebt beantwoord. 

• Vervolgens klik je op ‘Zelftest 
afronden’. 

De pijl wijst aan waar verbeter punten 
kunnen worden door gegeven en waar de meldingen te vinden zijn. 
 
Nadat je alle informatie gelezen hebt ga je naar de zelftest. Tik op het goede antwoord. Klik 
vervolgens op “Geef antwoord” om te controleren of je het goede antwoord hebt gegeven. 
Nadat je alle vragen hebt beantwoord klik je op “Zelf-test afronden”. 

https://veiligvakwerk.nl/
https://veiligvakwerk.nl/
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Of klik hier om de film te bekijken.  

Nog eens nalezen  
Alle afgeronde toolboxen vind je terug onder “afgeronde opdrachten” onderaan het scherm. 
Als je hierop klikt kun je de informatie in de toolbox nog eens nalezen. 
 
Werkplekinspecties 
Als je werkgever wil dat je een werkplekinspectie invoert, dan krijg je een melding op je 
telefoon. 

• Tik op 'Nu starten': je kunt meteen beginnen. 
• Vul eerst de algemene gegevens in en tik dan op “Inspectie starten”. 
• Als iets niet juist is, vul dan een omschrijving in. Als je wilt kun je ook een foto 

toevoegen. 
• Nadat alles is ingevuld, tik je op “Inspectie afronden” 

Gebruik Veilig Vakwerk voor verbeterpunten! 
Om het je gemakkelijk te maken, kun je via de app 
verbeterpunten melden. Je handelt dan als volgt: 

• Tik op het uitroepteken. 
• Tik op het plusje. 
• Tik op het camerasymbool als je een foto wilt 

toevoegen en/of typ de tekst bij de 
opmerking. 

• Tik op opslaan. 

Nu ontvangt jouw werkgever de melding en zelf vind je op je telefoon een overzicht terug van 
alle situaties die zijn gemeld. Heel fijn dat je dit hebt gedaan, want met elkaar signaleer je veel 
meer dan alleen! 

Veilig Vakwerk is de kans om jouw werkplek veiliger te maken! Samen bewust werken aan 
veiligheid. 

https://www.youtube.com/watch?v=22_Epw_G43o
https://www.youtube.com/watch?v=22_Epw_G43o

