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TAKE 5
Omdat aandacht voor veiligheid een belangrijk deel uitmaakt van de dagelijkse werkzaamheden is
het geven van operationele en veiligheidsinstructies uitermate belangrijk. Ook de communicatie over
de bestaande risico’s en de maatregelen om ze uit te sluiten of te beperken zijn essentieel.
Om dit gestructureerd te doen, werd de “Take 5” in het leven geroepen.
De Take 5 is gebaseerd op drie principes:
1. Het werk kan pas starten als alle omstandigheden voldoende veilig zijn.
2. Bij het vaststellen van onveilige werksituaties (vóór of tijdens de shift) worden de nodige
maatregelen genomen om de risico’s uit te sluiten of te beperken.
Indien zich tijdens de shift wijzigingen voordoen, wordt het veiligheidsniveau opnieuw
bekeken en maatregelen genomen indien nodig.
3. Communicatie naar ploegleden over risico’s en maatregelen.
Eind september werd daarom gestart met de opleiding Take 5 voor kaderpersoneel, nl. ceelbazen,
chefmarkeerders en foremannen.
In deze cursus worden hen een aantal tools en communicatietechnieken aangeleerd om de
Take 5 voor te bereiden en te geven.

Een Take 5 bestaat uit twee onderdelen: de voorbereiding en het eigenlijke geven van de
Take 5.
De VOORBEREIDING bestaat uit twee stappen:
In STAP 1 worden de operationele werkzaamheden besproken tussen
foreman/ceelbaas en de operationele leiding.
In STAP 2 wordt de rondgang uitgevoerd op de arbeidsplaatsen. Hierbij worden de
bestaande risico’s en de maatregelen die genomen worden om ze te beperken en uit
te sluiten in kaart gebracht. De foreman/ceelbaas maakt hiervoor gebruik van een

werkvoorbereidingslijst (zie bijlage). Op deze lijst worden de vastgestelde problemen
genoteerd evenals de genomen acties om ze uit te sluiten of te beperken. Ook de
restrisico’s die later aan de ploegleden moeten worden toegelicht worden op de lijst
vermeld.
Het GEVEN van de Take 5 bestaat uit drie stappen waarbij de foreman instructies geeft aan
alle leden van zijn ploeg.
In STAP 3 gaat het over de operationele instructies. Iedereen krijgt een korte uitleg
over de uit te voeren taken.
In STAP 4 licht de foreman toe welke restrisico’s er nog bestaan op de verschillende
arbeidsplaatsen. Hij gebruikt hiervoor de werkvoorbereidingslijst als leidraad.
In STAP 5 ten slotte worden nog een aantal algemene veiligheidsinstructies
overlopen. Het gaat hier over het dragen van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen,
het niet onder de hijs lopen, het verzamelen van houtafval enz.

Voor het geven van de Take 5 in de praktijk (stappen 3 tem 5) kunnen de belangrijkste punten
genoteerd worden op het invulblad “Geven van een Take 5” (zie bijlage). De voornaamste
operationele instructies, restrisico’s - gedetecteerd tijdens rondgang- en algemene
veiligheidsinstructies kunnen hierop genoteerd worden.

Wij zijn er van overtuigd dat het geven van een Take 5 zonder twijfel een zinvolle bijdrage kan
leveren om het aantal arbeidsongevallen nog verder te laten dalen en de arbeidsomstandigheden voor alle betrokkenen veiliger te maken. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk dit project
ten volle mee te helpen ondersteunen.

Bijlagen:
- Werkvoorbereidingslijst stukgoed
- Werkvoorbereidingslijst containers
- Invulblad “Geven TAKE 5”
- Brochure TAKE 5
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