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TAKE 5 
 

 

cepa cvba 



 

Wat is een take 5 ? 

Instructies door kaderpersoneel aan ploegleden 

Werk enkel beginnen als de werkom-

standigheden veilig zijn 

Maatregelen nemen om risico’s: 

1.  te beperken 

           of 

2. uit te sluiten 

 

Waarom een take 5 ? 

Wettelijke verplichting tot geven van instruc-

ties 

Niet iedereen is even vertrouwd met het werk  

 

Wie neemt deel aan de take 5 ? 

Ieder lid van de ploeg: havenarbeiders, dokauto-

voerders, markeerders, dekmannen, … 

 

Waar geeft u de take 5 ?  

Op een centrale plaats zo kort mogelijk bij het 

werk. 

  Bespreking operationele werkzaam-

heden tussen Foreman/Ceelbaas en 

terminal leiding 

 

Welke goederen moeten behandeld worden ?  

Welke arbeidsmiddelen (kranen, heftrucks, 

aanslagmateriaal) zijn nodig ?  

Welke werkwijze volgen we ?  

Doe een rondgang, spoor de risico’s 

op en neem maatregelen om risico’s 

uit te sluiten / te beperken 

Gebruik werkvoorbereidingslijst en VIK’s 

Schat de risico’s in door lichtkleur toe te wijzen  

  

Geen of laag risico  

 OK 

 

 

Beperkt risico    

maatregelen nemen 

 

Hoog risico     

Het werk NIET STARTEN of 

STOPPEN en maatregelen 

nemen  

 

Blijf aandachtig voor wijzigingen! 

Verzamel uw ploegleden  

op een centrale plaats  

 

Bespreek  de operationele  

instructies 

Leg uit wat ieders taak is op de verschil-

lende arbeidsplaatsen 

  

Bespreek de aanwezige risico’s en 

de genomen maatregelen 

Leg uit welke restrisico’s (oranje lichten) er 

nog aanwezig zijn en welke maatregelen 

werden genomen om ze te beperken 

Maak gebruik van de APL’s 

 

Bespreek de algemene  

veiligheidsinstructies 

Meld dat iedereen zijn veiligheidskledij 

MOET dragen 

Geef algemene instructies die van toepas- 

sing zijn op de activiteit die moet uitgevoerd 

worden 

Nooit tussen last en vaste constructies staan 

Geen los hout overdraaien 

Let op klemgevaar bij stijfzetten 

Niet onder hijs lopen 

Welke PBM’s zijn nodig 

TAKE 5 

Voorbereiding  

van de Take 5 

Geven  

van de Take 5 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 


