
ISS BeLux HSE  
Checklist veiligheid offerte 

 

 
Dit document is een leidraad voor de verantwoordelijke van ISS die belast is met de afsluiting van een overeenkomst met het oog op het 
werken bij derden. 
Dit document dient ingevuld en overgemaakt te worden aan de interne dienst PBW in volgende gevallen: 
- er is advies nodig van de interne dienst PBW 
- de klant vraagt specifieke opdrachten inzake welzijn op het werk 
- er zijn specifieke risico of werksituaties bij de klant 

 
 

WERFGEGEVENS 
 

Nr + Naam klant 
Nr + Naam werf 

Adres 
 

Opstart van de werf 
Aard bedrijvigheid (sector) 

Tel 
Fax 

 
      
      
      
      
      

CONTACTEN KLANT 
 

Beheerder contract 
Telefoon 

E-mail 

 
      
      
      

 
Preventieadviseur 

Telefoon 
E-mail 

 
      
      
      

 
Vertrouwenspers (PAPS) 

Telefoon 
E-mail 

 
      
      
      

BETROKKEN AFDELING DOC  WI  IC  HC  PRO  SUP  IFS  
 

I. Op te maken veiligheidsdocumenten door ISS (verwacht door de klant): J N 

1. Standaardrisico’s en preventiemaatregelen m.b.t. de activiteit van ISS   

2. Risicoanalyses hermaakt op maat van de inrichting bij de klant   

3. Een veiligheidsplan   

4. Andere:       
 

  

II. Andere verwachtingen van klant inzake veiligheid: J N 

1. Onthaal van werknemers te organiseren door ISS   

2. VCA   

3. Het gebruik van werkvergunningen   

4. Het volgen van specifieke opleidingen door werknemers van ISS   

5. Andere:       
 

  

III. Informatie te leveren door klant aan ISS voor aanvang van de werken O
K 

N
O
K 

1. Informatie over risico’s eigen aan de inrichting en preventieve maatregelen   

2. Een overzicht van de te dragen PBM’s (t.g.v.risico’s eigen aan de inrichting) per werkpost   

3. Toegangsregeling tot de gebouwen   

4. Regels inzake brandveiligheid en evacuatie en EHBO (+ namen bevoegde personen en hun 
aanwezigheid tijdens activiteiten van ISS) 

  
  

5 Regels inzake het gebruik van sociale lokalen   
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- nodige sanitaire ruimtes 
- nodige opbergkastjes 
- administratief bureel voor o.a. loonadministratie (indien van toepassing) 

  
  

6. De plaats waar kuisproducten van ISS (welke en hoeveel) op wettelijk correcte manier kunnen 
gestockeerd worden 

  
  

7. Indien van toepassing, de plaats waar de batterij-opladers van schrobzuigautomaten en ander 
rollend materieel van ISS kan geplaatst worden (voldoende geventileerd) 

  

8. Concrete afspraken inzake afval 
- zijn de afvalcontainers goed bereikbaar? 

 

  
  

  

IV.  Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen J N 

 Dienen er werkzaamheden uitgevoerd te worden op een (bouw)plaats waar civieltechnische 
bouwwerken worden uitgevoerd? 
    - Indien ja; zijn er nog andere aannemers buiten ISS werkzaam? 

  

 

IV.  Risicoscreening 

RISICOGEBIED PREVENTIEMAATREGELEN KL ISS 

 Val van hoogte 
 

 
 

 Gebruik ladder / trapleer / trapladder 
 Gebruik stelling 
 Gebruik hoogtewerker / gondel 
 Werken op daken 
 Verhoog zonder leuningen 
 Bordessen 

 

 Hoogwerker gebruiken   

 Leuningen voorzien   

 Stelling(en) voorzien    

 Verankeringen aanbrengen   

 Levenslijn voorzien    

 Veiligheidsharnas gebruiken   

 Afsluiting voorzien   

 Andere   

 Val op begane 
grond 

 

 Natte vloeren 
 Oneffenheden 

 

 afzetten van natte vloeren   

 gepaste signalering voorzien   

 antislip vloeren voorzien   

 Vallende 
voorwerpen 
 

 

 werkzaamheden in de hoogte 
 hoog gestockeerde goederen 
 werkzaamheden op stelling 
 werkzaamheden van op 

hoogwerker 

 afsluitingen voorzien   

 voorzien afbakening op de grond   

 draagplicht van een veiligheidshelm   

 schoonmaken van werf 
 

  

 Hijs- & 
hefwerktuigen 

 

 Rolbrug  aanstellen van verantwoordelijke   

 Handtakel  zich niet onder hangende lasten 
begeven 

  

 Hijskraan  opleiden en toelating geven voor het 
besturen 

  

  werkzone afbakenen   

  controleren van de hijswerktuigen, 
kabels, kettingen, touwen en haken 

  

 Heffen/tillen/ 
trekken/ 
duwen/ grote 
manuele kracht-
inspanningen 

 

 lasten < 10 kg 
 lasten 10 kg– 20 kg 
 gereedschappen 
 containers 

 

 werk uitvoeren met meer werknemers    

 jobrotatie   

 gebruik van mechanische 
hulpmiddelen 

  

 
 

   

 Intern verkeer 

 

Op de site 
 auto’s 
 vrachtwagens 
 heftrucks 
 diverse voertuigen 

 respecteren van verkeersplan, 
signalisatie en wegcode 
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In afdeling 
 rolbruggen 
 heftrucks 
 transportsystemen 

 

 zich niet begeven onder hangende 
lasten 

  

 voorrang verlenen aan heftrucks   

 traject van transportmiddelen 
vrijhouden en niet betreden 

  

 Machines 
van klant 

  
 

 Contact met draaiende/ 
bewegende onderdelen  

 Hydraulische energie 
 Pneumatische energie 
 Elektrische energie 

 Lockout/Tagout voor elektriciteit   

 Lockout/Tagout voor hydraulische 
energie 

  

 Lockout/Tagout voor pneumatische 
energie 

  

 aanduiden van noodstops   

 Thermische 
invloeden 

  

 contact met zeer warme 
oppervlakken  
/wegspringende gloeiende gensters 

 aanduidingen aanbrengen   

 hittebestendige handschoenen dragen   

 brandvertragende kledij dragen (FRC)   

 werken in te warm / te koud 
klimaat 

 gepaste werkkledij bezorgen   

 extra pauze inlassen   

 drinken voorzien   

 Elektrische 
energie 

 

 machines onder spanning 
 slecht geïsoleerde elektrische 

leidingen 
 slecht afgesloten 

elektriciteitskasten 

 Lockout/Tagout voor elektriciteit   

 in orde stellen van alle niet geïsoleerde 
delen / slecht gesloten elektriciteitskasten 

  

 Lawaai 

 
 

 veel lawaai (> 85 dB (A))  gehoorbescherming dragen   

 Asbest 

 

 contact met asbesthoudende 
materialen 

 instructies m.b.t. asbestpreventie   

 uittreksel uit asbestinventaris   

 Stof 

 

 contact met houtstof 
 contact met kwartsstof 
 contact met ander stof 

 dragen van wegwerpkledij   

 dragen van een P3 stofmasker    

 dragen van een ademhalingstoestel   

  stofafzuiging voorzien   

 verluchten / ventileren   

 werknemers opleiden   

 Chemische 
agentia 

 

 mogelijkheid om in contact komen 
met chemische agentia 

 klaarmaken en gebruiken van 
chemicaliën 

 aangepaste ademhalingsbescherming 
dragen 

  

 veiligheidsbril dragen   

 rookverbod   

 gepaste handschoenen dragen   

 de veiligheidsfiches bezorgen   

 werknemers opleiden    

OP DE WERKPLEK AANWEZIG RISICO – CLP-IDENTIFICATIE 

         
Corrosief Brand 

bevorderend 
Ontvlambaar Explosief Toxisch Houder onder 

druk 
Schadelijk voor 
de gezondheid 

Milieugevaarlijk Irritant / 
Schadelijk 

         



 4

 
 

RISICOGEBIED PREVENTIEMAATREGELEN KL ISS 

 
Koelvloeistoffen  

 Ammoniak 
 CO2 
 HFK's (fluor- 
koolwaterst
offen) 
 CFK's 
(chloorfluor- 
koolstofverb
indingen) 
 Andere: 

      
 

Details:       
 
 

 
 

 Zuurstofgebrek   
 Accidenteel contact 
 Projectie 
 Verbranden 
 Intoxicatie 
 Brand 
 Ontploffing 
 Overige:       

 

 Alarmsignalen   

 Detectie   

 Interne noodprocedure   

 Vluchtmaskers   

 Instructies voor derden   

 Overige:       
 

  

 Explosieve 
atmosfeer 

 

 ontvlambare producten 
 brandbaar stof 
 brandbare gassen 

/dampen 
 

 zorgen dat alle machines (ook heftrucks e.d.) 
conform Ex-zone zijn 

  

 specifieke maatregelen m.b.t. explosie   

 schriftelijke instructies   

 gebruik van werkvergunning   

 Niet- 
ioniserende 
straling 

 

 UV-licht 
 Laser-licht 
 IR-licht,  
 microgolf-straling 

 afschermen van de bron   

 dragen van de nodige PBM’s (speciale 
veiligheidsbril, laserbril, lasmasker, …) 
 
 

  

 Ioniserende 
straling 

 

 werkzaamheden in 
kerncentrale 

 monitoring   

 blootstellingstabel   

 specifiek gezondheidstoezicht   

 de nodige PBM’s voorzien   

 Biologische 
agentia 

 

 mogelijk contact met 
dieren / dierlijk afval 

 besmetting door 
menselijk contact / 
lichaamsvochten 

 contact met grond, 
verroeste materialen 

 de nodige PBM’s voorzien   

 de nodige vaccinaties voorzien / controleren   

 hygiënische voorschriften 
 

  

 Werken in 
besloten ruimtes 

 

 Werken in kelder 
 Werken in put 
 Werken in kruipkelder 
 Werken in silo 

 gehalte aan zuurstof controleren   

 meten aanwezigheid brandbare stoffen (<10% 
LEL) 

  

 voorzien van een brandwacht   

 verluchten / ventileren   

  werknemer langere tijd 
geen contact met anderen 

 een 2de persoon tewerk stellen    

 een dodemansknop voorzien   
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 GSM +procedure voorzien   

 Hinder van 
geur 

 werkzaamheden in 
hinderlijke geur 

 verluchting   

 zorgen voor beademingstoestel   

 

 
ANDERE RISICO’S / AFSPRAKEN:  
 

      
 
      
 

      
 
 
 

PBM 
Persoonlijke beschermingsmiddelen specifiek voor de werf 

 

RISICO’S OP DE WERKPLEK 

         
Veiligheids- 

schoenen 
Veiligheids 

hand- 
schoenen 

Veiligheids 
harnas  

Veiligheids- 
helm met riem  

Werkkledij Fluo vest  – 
EN471 

Gehoorbescher
ming  

Veiligheidsbril   Stofmasker  

         
VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN  

 
 

Mechanische 
bescherming 

 
 

Thermische 
bescherming  

 
 
 

Vloeistofdicht met 
een beperkte 

bescherming tegen 
chemische stoffen  

 
 

Chemiebestendige 
handschoenen  

 

 
 
 

Besherming tegen 
microorganismen 

 
 

Handschoenen 
beschermend tegen 

de koude 

 
 
 

Handschoenen die 
beschermen tegen 

snijwonden. 

       
 

VI. Tewerkstelling en gezondheidstoezicht: J N 

1. Dient er in ploegensysteem gewerkt te worden?   
    - Dient er met de nacht gewerkt te worden?   
2. Is er verhoogde kans op psychosociale belasting (agressie van personen)?   
3. 
 
 
4. 

Kunnen uitzendkrachten tewerk gesteld worden? 
   - Kunnen stagiairs tewerk gesteld worden? 
   - Kunnen zwangere vrouwen tewerk gesteld worden? 
Is medisch toezicht vooraf voor werknemers van ISS verplicht ten gevolge van aanwezige risico’s 
eigen aan de inrichting van de klant? 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

VII. Advies interne dienst PBW: J N 

 Opstart en uitvoering van het contract zonder advies van de interne dienst.   
 De operationele verantwoordelijke van ISS betrokken bij het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst, 

wenst GEEN ondersteuning van de interne preventie dienst voor een veilige uitvoering van de werken 
  

 - omdat hij beschikt over voldoende informatie van de klant om de checklist in te vullen EN   
 - omdat hij de nodige kennis en ervaring heeft om de bij de klant aanwezige bovenvermelde risico’s en 

bijhorende preventieve maatregelen correct in te schatten en te beheren EN 
  

 - omdat de klant geen specifieke bijkomende verwachtingen heeft inzake welzijn die de 
preventiedienst in orde moet brengen (zoals vermeld onder luik I en II) 
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* Concrete vragen voor de interne dienst PBW: 
      
      
      
 

Naam:      
 
Datum: 
 

Handtekening 
Verantwoordelijke Klant 
 

Handtekening  
Commerciële verantwoordelijke 
ISS 
 

Handtekening 
Operationele verantwoordelijke 
ISS 
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