
Gegevens

Naam Naam

Bedrijf Bedrijf

Afdeling Afdeling

Overzicht

Einddatum __________________

Huidige datum __________________

Goedkeuring __________________

Management __________________

Afdelingsleiding __________________

Verbeteringsbereik Audit frequentie

Bereik < 10% Verschuif de audit naar een frequentie van 3 maanden

10% <= bereik < 25% Verschuif de audit naar een frequentie van 2 maanden

25% <= bereik Doe een maandelijkse audit



Nr. Elementen Sub Hoofdpunt Score Verant
woord
elijk

Voor
datum ui
tgevoerd

1 Vloer 1 Zijn alle locaties voor materiaal, gereedschappen & uitrusting duidelijk
weergegeven?

1

1 Vloer 2 Zijn alle onderdeelnummers (gereedschap, machines, etc. ) duidelijk
gemarkeerd en leesbaar?

1

1 Vloer 3 Is de werkvloer vrij van vuil, stof en weggegooid materiaal of afval? (bijv.
moertjes en bekertjes)

1

1 Vloer 4 Is de vloer bevuild met gevaarlijke stoffen? (bijv. olie, vet) 1

1 Vloer 5 Zijn paden en werkplekken op de juiste manier aangegeven en zijn deze
conform de standaard kleurcode?

1

1 Vloer 6 Zijn er voldoende schoonmaakmiddelen om gemorste stoffen snel en goed op
te ruimen?

1

3 Muren 1 Zijn verplichte waarschuwings / informatieborden en signaleringen schoon,
leesbaar en geplaatst op de juiste locatie?

1

3 Muren 2 Zijn er ook gevallen van verkeerde posters, mededelingen etc. 0

3 Muren 3 Zijn op de plattegrond met betrekking tot calamiteiten de aangegeven borden
aanwezig en in goede staat?

1

4 Informatieborden 1 Is alles netjes van elkaar en overzichtelijk bevestigd? 1

5 Materialenhandlin
g

1 Worden de materialen in speciale containers/ verpakking geleverd? 0

5 Materialenhandlin
g

2 Wordt de inhoud van een container op de juiste manier verwerkt/verpakt? 0

5 Materialenhandlin
g

3 Voldoen de opslagfaciliteiten en zijn deze goed onderhouden? (geen gebroken
schappen, toevoerbanen, etc.)

0

6 Mallen, span en
(hand)gereedschap

1 Zijn alle benodigde gereedschappen geïnstalleerd en te gebruiken? (zoals
gedefinieerd door het produktie bureau)

1

6 Mallen, span en
(hand)gereedschap

2 Zijn de gegevens van de calibratie, het onderhoud en de testen aanwezig en
recent?

1

6 Mallen, span en
(hand)gereedschap

3 Zijn alle veiligheidsvoorzieningen geïnstalleerd en is de werking juist
(stopknop, schuiframen, etc.)

1

6 Mallen, span en
(hand)gereedschap

4 Zijn er lokaties voor de gereedschappen en bedieningsknoppen gedefinieerd en
is er effectief gebruik mogelijk? (Duidelijk en goed bereikbaar)

0



Nr. Elementen Sub Hoofdpunt Score Verant
woord
elijk

Voor
datum ui
tgevoerd

7 Verlichting en
verlichtingssterkte

1 Is de hoofdverlichting schoon en werkt het naar behoren? (Veilige afscherming
aanwezig?)

1

7 Verlichting en
verlichtingssterkte

2 Zijn hulpmiddelen voor het onderbreken van het spanningscircuit ook
gedefinieerd en bekend bij de medewerkers? Is er ook bekend wie er
verantwoordelijk activeren van het spanningscircuit?

1

7 Verlichting en
verlichtingssterkte

3 Is de werkplek voldoende verlicht en werkt het, zijn er plaatsen waar de
verlichtingssterkte/schaduwen minimaal is?

1

8 Werkbanken &
toebehoren,
uitrusting/faciliteit

1 Zijn de werkbanken etc. vrij van vuil, stof, olie of andere verontreinigingen? 1

8 Werkbanken &
toebehoren,
uitrusting/faciliteit

2 Zijn de werkhoogtes geschikt om de werkzaamheden verrichten? 0

9 Machineonderhou
d

1 Zijn er ook aanwijzingen m.b.t. olievlekken, gebroken bedrading en defecte of
slecht functionerende schakelaars?

0

9 Machineonderhou
d

2 Zijn alle besturingen, kranen, meters en meetinstrumenten zonder
beschadigingen en werken ze nog?

1

9 Machineonderhou
d

3 Zijn smeermiddelen en koelvloeistoffen op het juiste peil? 1

9 Machineonderhou
d

4 Zijn veiligheidsvoorzieningen geïnstalleerd en onderhouden? 1

9 Machineonderhou
d

5 Zijn er bevestigingsmaterialen en gereedschappen beschikbaar en goed
onderhouden?

0

9 Machineonderhou
d

6 Is er een periodiek controleformulier beschikbaar en recent? 1

10 Standaarden 1 Zijn informatieborden afleesbaar en toepasselijk en recent? 0

10 Standaarden 2 Zijn informatieborden en monitoren schoon en leesbaar? 1

10 Standaarden 3 Zijn er procedures beschikbaar en zijn alle werkzaamheden benoemd? 1

11 ARBOwelzijn 1 Worden er maatregelen genomen om problemen door het gebruik van
gereedschappen, gebruiksvoorwerpen en/of stoffen te voorkomen?
(Handschoenen, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, etc.)

1

11 ARBOwelzijn 2 Komen er gevaarlijke situaties voor door combinaties van risicovolle
werkzaamheden?

1

11 ARBOwelzijn 3 Zijn waarschuwingssignalen, telefoon en oproepen duidelijk te horen? 0




