
 

Enquête - Afsluiting traject BBS Warehousing 

Let op: deze enquête is volledig anoniem en je naam hoeft dus niet vermeld je worden! Vermeld 

wel een code die je onthoudt want bij de eindafsluiting vragen we je weer dezelfde code te 

gebruiken zodat we de uitslagen kunnen vergelijken. 

Én: maak het niet mooier dan het is en zorg dat je eerlijk antwoord! 

Datum:         -           -         Jouw code: ___________________________ 

 

Geeft een cijfer of je de afgelopen weken meer alerter bent op veiligheid (1-10):   ________ 

 

 

Geef een cijfer of je je collega aanspreekt wanneer hij zich onveilig gedraagt (1-10):   ________ 

Voorbeelden: uw collega rijdt achteruit zonder te kijken of uw collega rijdt heel hard op de heftruck 1= ik spreek 

hem / haar eigen nauwelijks aan 10 = ik spreek hem/haar altijd aan. 

 

Geef een cijfer of je onveilige situaties meld bij je leidinggevende (1-10):   ________ 

Voorbeelden: u ziet een staander van een stelling die aangereden is, u heeft het niet eerder gezien of u ziet dat 

er met een slijptol geslepen wordt direct naast gevaarlijke stoffen  1= ik meld een dergelijke situatie nooit  10 = 

ik meld een dergelijke situatie altijd (100% van de gevallen). 

 

Geef een cijfer of je incidenten meld en (zorg voor) verslag opmaakt wordt (1-10):   ________ 

Voorbeelden: u rijdt een verpakking aan met een milieugevaarlijke stof. 1= ik meld een dergelijke situatie nooit 

en zorg nooit dat er een verslag opgemaakt wordt 10 = ik meld een dergelijke situatie altijd (100% van de 

gevallen en zorg voor verslaglegging). 

 

Geef een cijfer hoe veilig je je zelf gedraagt op de werkvloer (1-10):  ________ 

 

Geef een cijfer hoe veilig je collega’s gedragen op de werkvloer(1-10):   ________ 

 

Geef een cijfer hoe veilig je je ‘voelt’ binnen het bedrijf (1-10):   ________ 

1= heel onveilig 10 = heel veilig 

 

Geef aan wat het is dat je onveilig voelt / wat valt er te verbeteren (deze enquete is volledig 

anoniem):  

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 


