
In deze toolbox staat de VGM inspectie centraal. Deze toolbox is 

bedoeld voor leidinggevenden, toezichthoudend personeel en 

staffunctionarisseren die in de praktijk te maken hebben met het 

uitvoeren van VGM inspecties en heeft als doel om de veiligheid te

bevorderen binnen een bedrijf. 

Het doel van een VGM inspectie is het tijdig signaleren van 

afwijkingen in werkplekcondities en het treffen van corrigerende

maatregelen gericht op het voorkomen van ongevallen en VGM-

incidenten. Daarnaast let je bij een werkplekinspectie op gedrag en 

handelingen van medewerkers

In deze toolbox laten wij zien hoe je een goede VGM inspectie

voorbereidt, uitvoert en evalueert. 

Toolbox VGM inspectie



In de praktijk zijn er meerdere varianten van een VGM inspectie, 

ieder met zijn eigen doel. De meest bekende varianten zijn de 

werkplekinspectie en Observatie Onveilig Gedrag.

De Observatie Onveilig Gedrag, ook wel OOG-ronde genoemd, is 

een specifieke variant van een werkplekinspectie waarbij het 

gedrag van een medewerker centraal staat. Een reguliere

werkplekinspectie is meer gericht op de veiligheid op de werkplek.

Andere varianten op de VGM inspectie zijn o.a. een V-check, STOP-

ronde, veiligheidsronde of controleronde.

Varianten VGM Inspectie



OOG ronde 

Een Observatie Onveilig Gedrag wordt meestal door een

leidinggevende uitgevoerd om onveilige situaties en onveilig

gedrag op de werkvloer in kaart te brengen, te corrigeren en de 

veiligheid te verbeteren.

Een OOG ronde kan een constructieve bijdrage leveren aan het 

verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. Hiervoor is draagvlak

nodig bij de medewerkers. Dit bereik je door een goede

voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging.

Een goede checklist voor een OOG ronde omvat in ieder geval de 

aandachtgebieden zoals hiernaast aangegeven.

Aandachtsgebieden
OOG-Ronde

Werktempo

Aandacht voor omgeving

LMRA

Aandacht voor collega's

Orde en netheid

Gebruik gereedschap

Werkmethode

PBM's



Werkplekinspectie

Een werkplekinspectie is gericht op de veiligheid op de werkvloer. 

Alle aspecten die een veiligheidsrisico kunnen vormen of tot een

gevaar kunnen leiden moeten aan de orde komen tijdens een

werkplekinspectie.

Hoewel er standaard checklisten zijn, kent ieder bedrijf en zelfs

iedere locatie zijn eigen specifieke risico's. Het is dan ook aan te

raden om de checklisten hierop aan te passen.

Een goede checklist voor een werkplekinspectie omvat in ieder

geval de aandachtgebieden zoals hiernaast aangegeven.

Aandachtsgebieden
Werkplekinspectie

Fysieke belasting

Het werk

Gevaarlijke stoffen

Machineveiligheid

Orde en netheid & val-

en struikelgevaar

Hijs- en hefmiddelen

Werken op hoogte

Gevaarsaanduidingen



Zorg voor een goede voorbereiding voordat de observatieronde

plaats vindt:

Verdiep je in de werkzaamheden die uitgevoerd worden.

Neem kennis van de RI&E en TRA.

Bekijk eventuele projectplannen.

Neem de processen en instructies door die de medewerker

gebruikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Zorg dat je de werklocatie veilig kan bezoeken. Welke 

persoonlijke beschermingsmiddelen heb je nodig? Zijn er 

vergunningen of certificaten nodig? Moet je aangemeld zijn?

Voorbereiding



Uitvoering

Richt je op één medewerker, maximaal twee.

Maak duidelijk wat de bedoeling is van de observatieronde en 

trek er voldoende tijd voor uit.

Zorg dat je stilstaand observeert en laat de situatie en 

werkzaamheden rustig op je inwerken.

Voorkom het verstoren van de werkzaamheden.

Kijk niet alleen, maar stel ook vragen, luister, geef adviezen en 

maak afspraken. Doe dit op een veilige plek.

Maak gebruik van een checklist zodat je geen aandachtspunten

over het hoofd ziet.



Asluiting

De afsluiting van een inspectie bestaat uit het bespreken van de 

bevindingen en het vastleggen van de inspectie.

Bespreek direct de bevindingen.

Benoem naast de negatieve waarnemingen ook de positieve

waarnemingen.

Het doel van een inspectie is het vergroten van de veiligheid. Zorg 

daarom voor een open gesprek. Vraag jezelf af waarom iemand op 

een bepaalde manier handelt of afwijkt van het proces.

Let wel: Onveilige handelingen en onveilige situaties moeten, 

indien mogelijk, direct worden aangepast.



Naast het bespreken van de bevindingen moet de inspectie

worden vastgelegd. Dit kan met behulp van een formulier. Hierop

noteer je alle bevindingen, afwijkingen en gemaakte afspraken. 

Openstaande acties dienen zorgvuldig bijgenhouden te worden en 

te worden afgehandeld.

Wanneer je de inspectie uitvoert met de app van easy to inspect, is 

dit heel eenvoudig. Tijdens de inspectie loop je de checklist door 

en maak je direct foto's en notities. De checklist sluit je eenvoudig

af met een handtekening van de op het werk verantwoordelijke

persoon of de betrokken medewerker.

Het rapport wordt direct per mail verzonden en de openstaande

acties worden verzameld in de afwijkingenmodule. 

Na de afhandeling dient er een terugkoppeling plaats te vinden

aan de betrokken werknemers en leidinggevenden.

Afsluiting



Tijdens deze toolbox hebben wij laten zien hoe een VGM inspectie
kan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid op de werkvloer. 
Zowel de voorbereiding als uitvoering en afsluiting zijn belangrijk.

Daarnaast is het belangrijk om consequent VGM inspecties uit te
voeren en op te volgen. Zo laat jij zien dat veiligheid een belangrijk
onderwerp is en creëer je draagvlak.

Ter afsluiting Toolbox



Easy to Inspect is een tool waarmee je eenvoudig
VGM inspecties kunt uitvoeren. Naast de standaard checklists is 
het mogelijk om eigen vragenlijst te creëeren en passend te maken
naar iedere situatie.

Naast de handige app is er een online omgeving waarmee je in een
handomdraai inspectieplanningen maakt, afwijkingen beheert en 
analyses kan maken ten behoeve van managementoverleggen of 
audits.

Wil jij ook Easy to Inspect kostenloos uitproberen? Sluit dan een
proefabonnement af op www.easytoinspect.com.

Een abonnement is verkrijgbaar vanaf slechts 65 euro (excl. btw) 
per jaar.

Easy to Inspect Voordelen
Easy to Inspect

Maak eigen maatwerk
checklisten

Maak eigen filters 
en oorzaakcodes

Analyserapporten

Inzicht in oorzaken en
trends

Agendeer functie

Voeg foto's en
commentaren toe

Afwijkingen vaststellen

http://www.easytoinspect.com

