
 

 

Bijlage Voorbeeld vragenlijst voor medewerkers: wat is úw 
mening?  
 
 

 

Vragen over arbobeleid, voorlichting, communicatie. 
Aandacht voor veilig en gezond werken is in elk bedrijf belangrijk. Hoe vind je dat wij dat hier 
in ons bedrijf doen? 

 

Besteden wij in ons bedrijf voldoende aandacht aan gezond en 
veilig werken? 

-ja- -nee- 

Staat het onderwerp gezond en veilig werken regelmatig op de 

agenda van het werkoverleg? 
-ja- -nee- 

Wordt je voldoende aangemoedigd om mee te denken over 

verbeteringen? 
-ja- -nee- 

Geef je wel eens suggesties ter verbetering?   

Wordt er voldoende gedaan met suggesties die medewerkers 
hiervoor doen? 

-ja- -nee- 

Krijgen medewerkers voldoende informatie en voorlichting over 

onderwerpen die belangrijk zijn voor gezond en veilig werken? 
-ja- -nee- 

Worden ook tijdelijk medewerkers altijd voldoende geïnstrueerd en 
geïnformeerd, zodat zij goed kunnen zorgen voor hun eigen 
veiligheid en gezondheid en die van hun collega’s? 

-ja- -nee- 

 

Aantal vragen met ja / nee beantwoord: 

 

  

 
Vragen over gevaarlijke situaties en (bijna-)ongevallen 

Gevaarlijke situaties en (bijna-)ongevallen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen op de 
werkvloer. 

 

Weet je hoe je risico’s en gevaarlijke situaties kunt voorkomen?  -ja- -nee- 

Vind je dat je collega's zelf voldoende bewust zijn van het belang 

van veilig werken? 
-ja- -nee- 

Weet je waar je gevaarlijke of onveilige situaties moet melden? -ja- -nee- 

Wordt er binnen het bedrijf snel genoeg gereageerd op melding 

van gevaarlijke of onveilige situaties? 
-ja- -nee- 

Worden het materieel en het gereedschap voldoende onderhouden, 
zodat zij altijd veilig zijn bij gebruik? 

-ja- -nee- 

Vind je dat (bijna)ongevallen voldoende worden gebruikt als 

signalen om onveilige situaties op te lossen? 
-ja- -nee- 

Worden werkruimtes en werkplek zodanig opgeruimd, dat 
ongelukken worden voorkomen? 

-ja- -nee- 

 
Aantal vragen met ja / nee beantwoord 

 

  

 
Vragen over fysieke belasting: 
Zwaar tillen, veel duwen, trekken, lang achter elkaar zitten of staan, in ongemakkelijke 
houdingen werken kan tot lichamelijke klachten leiden. 

 

Wordt er bij ons in het bedrijf voldoende aan gedaan om 
medewerkers te beschermen tegen fysiek belastend werk?  

-ja- -nee- 

Zijn er in het bedrijf voldoende hulpmiddelen om overbelasting te 
voorkomen (bijv. hulpmiddelen bij tillen, duwen en trekken, sta-

steunen als je lang achter elkaar moet staan)? 

-ja- -nee- 

Maak je gebruik van de hulpmiddelen?   

Heb je voldoende duidelijke instructies gekregen hoe je zelf 
overbelasting van je lichaam kunt voorkomen tijdens het werk?  

-ja- -nee- 



 

 

Kun je werkzaamheden voldoende afwisselen en zo voorkomen dat 

je lichaam minder belast wordt? 
-ja- -nee- 

 

Aantal vragen met ja / nee beantwoord 

 

  

   

 

Vragen gevaarlijke stoffen: 
Werken met gevaarlijke stoffen of straling  kan (soms 
groot) gevaar opleveren voor de gezondheid. 

 

 

 

Weet je met welke gevaarlijke stoffen jij of je collega’s werken? -ja- -nee- 

Ben je bekend met de gevaren van de stoffen waarmee jij of je 
collega’s werken? 

-ja- -nee- 

Weet je waar je de veiligheidsinformatieblad over deze stoffen kunt 

vinden?  
-ja- -nee- 

Wordt er voldoende aandacht besteed aan de vraag hoe jij en je 

collega’s zo min mogelijk met deze stoffen in aanraking kunnen 
komen? 

-ja- -nee- 

Gebruiken jij en je collega’s de persoonlijke 
beschermingsmiddelen, die nodig zijn om je te beschermen tegen 
de schadelijke effecten van deze gevaarlijke stoffen of straling? 

-ja- -nee- 

Is het gebruikelijk dat jij en je collega’s (en je leidinggevende) 
elkaar aanspreken als de noodzakelijke beschermingsmiddelen niet 
worden gedragen?  

-ja- -nee- 

 

Aantal vragen met ja / nee beantwoord 
 

  

 

 

 
 


