
 

Toolbox 2. 2021 

Bron: Strukton De Wilde advies.

 

Toolbox:Melden van ongevallen en gevaarlijke situaties. 

Datum: 1
ste

 kwartaal 2021 

 

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 en ook als alleen machines of gereedschappen 

beschadig zijn: MELDEN. 

 

Waarom ongevallen en gevaar melden? 

Melden van ongevallen en gevaarlijke situaties is onder andere vereist vanuit de VCA van de 

organisatie. Het doel hiervan is dat lering getrokken wordt uit deze situaties zodat maatregelen 

genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen. 

Bovendien is melding wettelijk verplicht. 

 

 

Hoe melden? 

Er is een formulier voor ongevallen en incidenten (gevaarlijke situaties). Het is voor operationeel 

personeel in vrijwel alle gevallen voldoende om te melden bij de planning. De planners dragen er zorg 

voor dat er een formulier wordt ingevuld. 

 

 

Wat gebeurt er verder met een melding? 

Het formulier komt bij de KAM-coordinator terecht. 

Er zal bekeken worden of het probleem direct oplosbaar is. Op het meldingsformulier wordt ook 

gevraagd of er al wat aan het probleem is gedaan. 

Wat er verder met de melding gebeurt is afhankelijk van de soort situatie: 

 Betreft het een gevaarlijke situatie dan wordt er bijvoorbeeld gekeken of de RIE en daaruit 

voortvloeiende maatregelen of instructies moeten worden aangepast; 

 Het kan ook zijn dat er voorlopig niets gebeurt omdat het min of meer toeval lijkt. Als er dan op 

een later moment gelijke meldingen binnen komen wordt er alsnog actie ondernomen; 

 Als het om acute gevaarlijke situaties gaat zal er direct actie worden ondernomen. 



 

Het is echter altijd de bedoeling dat de betrokkenen op de hoogte worden gebracht over het vervold 

van de melding. Ook al kan hier best enige tijd overheen gaan. 

 

Wat gebeurt er met de schuldige? 

Het gaat er niet om om schuldigen aan te wijzen. Het gaat erom dat toekomstige onveilige 

werksituaties worden voorkomen! 

 

En als ik nu niet meld? 

Natuurlijk kan dat, maar….. 

In de eerste plaats benadeelt u zichzelf 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 wél eerder gemeld was.  

In de tweede plaats is het wettelijk verplicht. Iedere werknemer in Nederland is wettelijk verplicht 

gevaar te melden bij zijn werkgever. 

 

Waarom melden? 

 Lering trekken; 

 VCA; 

 Oplossen probleem; 

 Wettelijk verplicht; 

 

Hoe melden? 

 bij de planning; 

 bij leidinggevende (van opdrachtgever) 

 planning zorgt ervoor dat hiervoor bestemde formulieren bij de KAM-coordinator komen. 

 

Wat als ik vergeten ben te melden? 

 

 alsnog melden!!! 

 

 

 

 

 

 

 


