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Waar letten  
we op 
 

 
Als mensen met 

behulp van 
fototoestel een 

5S audit van de 
werkplek gaan 

maken, waar 

moeten ze dan 
op letten.  

Dus wat zijn 
plekken / 

situaties die we 
willen beoordelen
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De vloer 
Rommel op de vloer 
Vloeistof ( uitglijden) 
Beschadiging 
Belijning (Waar mag/moet wat staan, looppad,..) 
Staan er spullen die het werk hinderen. 
 

 

Wanden en muren 
Beschadiging 
Te donker (kleur van de verf of vervuild) 
Notities/blaadjes/posters die er niet horen 
Vuil en  stof op de muren 
Ramen vuil of dicht geplakt 
Verf die loslaat 
 

In- en uitgangen  
Vluchtweg signalering ( Is het duidelijk dat dit de vluchtweg is) 
Vluchtweg geblokkeerd (Meteen aanpakken !!!!!) 
 

Plafond 
Te donker (kleur van de verf of vervuild) 
Stof en vuil (let op balken, daar ligt vaak bovenop vuil) 
Beschadigingen 
Daglicht venster vuil  
 

Notitie borden 
De plek (kan je erbij, kan je het lezen) 
Is de informatie nog geldig 
 

Veiligheidsmiddelen 

Welke middelen moeten aanwezig zijn 
Welk veiligheidsgereedschap moet aanwezig zijn 
Is aangegeven welke middelen gebruikt moeten worden 

Brandblusser in orde en gekeurd  
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Voorraden 
Liggen er spullen op de verkeerde plek (bijv. M5 in bak M6) 
Kloppen de etiketten op de bakjes 
Zijn de coderingen goed te lezen 
Begrijpt iedereen de coderingen 
Ligt er voorraad die bijna nooit gebruikt wordt 
Is alle voorraad goed te bereiken ( kan je er goed bij) 
Is het duidelijk hoe nieuwe voorraad besteld wordt. 

 

Gereedschap 
Keuring elektrisch en pneumatisch (plaatje met datum) 
Ligt er gereedschap dat kapot is 
Liggen er slangen of kabels in de weg 
Is het gereedschap overzichtelijk opgeborgen 
Ontbreekt er gereedschap 
Ligt er gereedschap dat niet gebruikt wordt. 
 

Instrumenten (bijv. meet instrumenten) 
Op de goede plek 
Controle / Kalibratie in orde. 
Instructie aanwezig en duidelijk 
 

Werkbanken 
Werkhoogte goed 
Indeling  
Beschadiging 

Rommel, vies en vuil 
Alles onder handbereik 
Goed vastgemaakt 
 
 

Schoonhouden 
Is er schoonmaak materiaal aanwezig 
(Bijvoorbeeld; stoffer, blik, bezem,..) 
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Verlichting 
Voldoende 
Werkt alles 
Verlichting niet vervuild 
 

Schakelaars 
Is het duidelijk welke schakelaar waar voor dient 
Werken alle schakelaars 
 

Machines 

Lekkage 
Meters goed leesbaar en werkend 
Vuil en stof 
Alle bouten vast 
Schakelaars naamplaatjes 
Losse leidingen en kabels 
Noodschakelaars duidelijk 
Werken de noodstops 

Is de beveiliging in orde 
Onderhoudslijst aanwezig en ingevuld 
 

Werkinstructies 
Werk instructies aanwezig op de werkplek 
Werk instructies duidelijk 
Werk instructies geldig (klopt de datum met de procedure) 
 

Klimaat 

Last van stof 
Last van tocht 
Temperatuur (zomer en winter) 
Geluid 
 

Gevaarlijke stoffen 
Zijn die aanwezig ? (verf, olie, benzine, verdunner,….) 
Is er een plek om dit veilig op te slaan? 
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