Entrée toets “veilig werken”
Basiskennis op de werkvloer voor iedereen

Het verlenen van toegang tot het bedrijf.
Van mensen die voor het eerst in het bedrijf komen, wordt vaak onterecht aangenomen dat ze voldoende
op de hoogte zijn van de algemene veiligheids- en arboregels, omdat ze er voor getekend hebben. We
spreken dan niet alleen over uitzendkrachten of nieuwe medewerkers. Contractors worden vaak vergeten.
Meestal tekenen de nieuwkomers dat ze bekend zijn met de veiligheidsregels. Soms wordt volstaan met
een veiligheidspraatje of is er het voornemen de nieuwe medewerker gedurende de eerste tijd maar eens
goed in de gaten te houden. Dit is tijdrovend. Maar heel vaak verdwijnen deze voornemens op de
achtergrond of worden veel te laat uitgevoerd, omdat er geen tijd voor was. Bovendien is het lastig te
controleren(bewijzen) wat er gelezen, gedaan of gezegd is en wanneer. Het afnemen van een toets dwingt
het zorgvuldig lezen van de leerstof af.
Daarom hebben we een systeem ontwikkeld in onze ELO omgeving waarmee dit wordt opgelost:
Een bedrijfseigen veiligheidsintroductie in een digitale ELO omgeving, gecombineerd met een
toets, waarmee wordt vastgesteld of de nieuwkomer daadwerkelijk van de minimale huis- en
veiligheidsregels op de hoogte is.
De ELO introductie is geen tijdrovende zaak. De toets kan worden afgenomen op kantoor of bij de receptie
vóórdat de nieuwkomer toegang krijgt tot het bedrijfsterrein. Sommige klanten kiezen er voor om waar
mogelijk de introductie vooraf thuis op de computer aan te bieden. Anderen willen het volledig in eigen
beheer houden.
Het systeem legt de uitslag van de toets vast. Verder kan je zien met welke gebieden de nieuwkomer
minder ervaren is. Dat vraagt dan om extra aandacht tijdens de introductietijd. Je kunt altijd zien wanneer
de toets werd afgenomen en hoe lang de kandidaat er over deed. Het behalen van de vast te stellen
Norm(cijfer) geeft recht tot toegang tot het bedrijfsterrein.
We maken voor u de bedrijfseigen Introductie en toets. Natuurlijk hebben we een format met de meest
belangrijkste veiligheidszaken en arboregels. Elk bedrijf heeft echter zijn specifieke aandachtspunten en
regels. Het eind product is altijd maatwerk.
We beginnen met het inventariseren van deze bedrijfseigen zaken. Dan schrijven we al of niet samen met
u het concept. Dit concept leggen we aan u voor totdat overeenstemming en tevredenheid is over de
inhoud. Dan plaatsen we het geheel in een bedrijfseigen ELO omgeving.
U organiseert zelf het gebruik van de introductie en bepaalt wie de toets af neemt.
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