
Veilige machines, veilig gebruiken - Alleen zo voorkom je ongelukken

• Werken alle onderdelen nog?  
• Zitten alle veiligheidsvoorzieningen nog op de machine (en zijn ze niet overbrugd)? 
• Zijn de afschermingen zo geplaatst dat medewerkers er niet gemakkelijk omheen, 
 overheen, doorheen of onderdoor kunnen werken? 
• Hebben alle machines (gebouwd na 1 januari 1995) een officiële CE-markering  

en zijn oudere machines beoordeeld? 
• Worden alle machines periodiek gekeurd door een deskundige? 

Is het antwoord op één of meer van de vragen ‘Nee’? Los het probleem  
dan op. In de arbocatalogus lees je alles over machineveiligheid.

Veilig werken, minder 
ongelukken met machines 
Aan de slag!  

1. Check je machines

• Geef werkinstructies in de taal (of talen) van de medewerkers. 
 Hang machine-instructiekaarten op in de buurt van de machine. 
• Geef werkinstructies aan alle medewerkers. En: geef regelmatig een opfriscursus. 
• Controleer of je medewerkers de instructies hebben begrepen en in de praktijk kunnen brengen. 

2. Zorg voor goede werkinstructies

Klik op de link of 
scan de QR code

https://www.stigas.nl/agroarbo/mechanisch-loonwerk/machineveiligheid-algemeen/


De meeste ongelukken in de agrarische 
en groene sector gebeuren met machines 

Deze checklist is een initiatief van LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV, CNV vakmensen, VBNE, AVIH, Fedecom, 
Nevedi, ForFarmers, Agrifirm, Nijhof-Wassink, ZuivelNL, RIVM, Inspectie SZW en Stigas

En zorg dat ze gevaarlijke situaties en ongevallen met machines altijd melden.

4. Spreek je medewerkers aan, 
als je ziet dat ze onveilig werken met een machine 

• Ben je op zoek naar meer informatie en de veiligheidsregels voor een speciale machine of activiteit? 
 Kijk dan op www.agroarbo.nl.
• De veiligheidskundigen van Stigas kunnen een advies machineveiligheid geven. 
 Bijvoorbeeld als je een nieuwe machine in gebruik neemt of als je de veiligheid van je machines 

wilt laten beoordelen. Ze kunnen ook een voorlichting over veilig werken met machines verzorgen.

• Schaf je een nieuwe machine aan? Gebruik de checklist aanschaf nieuwe machine. 

5. Maak gebruik van externe deskundigheid 

Klik op de link of 
scan de QR code

Klik op de link of 
scan de QR code

Heb je geen RIE? 
Dan kun je hier beginnen.

3. Leg de risico’s vast in je risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)

Klik op de link of 
scan de QR code

Meer informatie
info@stigas.nl , Stigas Servicedesk: 085 085 – 044 07 00, optie 1
www.agroarbo.nl en www.veiligop1.nl

Laat je machines periodiek keuren op veiligheid door een deskundige.
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