Zet gemakkelijk en
aantoonbaar stappen
op de Veiligheidsladder.

Safesight helpt grote en kleine

organisaties om ‘veiligheid’ concreet
en meetbaar te maken. Met het

platform hebben zij een overtuigend

en overlegbaar veiligheidsconcept in
handen waarmee hun inspanningen
voor de Veiligheidsladder aantoonbaar in de dagelijkse praktijk
worden geïntegreerd.

Proactief en vooruitstrevend!

Plan
Borgen van beleid, plannen & voornemens

Vertaal beleid naar de praktijk: iedereen op de bouwplaats heeft via de app continu - toegang tot relevante documentatie: startwerkinstructies, toolboxen,
aandachtspunten, plattegronden en meer.
Selecteer onderwerpen waarop proactief informatie moet worden verzameld
en die je wilt gebruiken voor de rapportages.
Welke acties en checks om een veilige bouwplaats te waarborgen, moeten
wanneer worden uitgevoerd? Deze worden automatisch op vooraf ingestelde
momenten naar de juiste personen (of groepen) verzonden.
Gebruik rapportages van Safesight voor de continue verbetering van de
organisatie. Vergelijk projecten onderling: wat gaat goed, wat kan er beter?

Act

Analyseer, leer & verbeter
Signaleer vroegtijdig knelpunten of mogelijke
incidenten.
Voorkom herhaling van ongewenste gebeurtenissen
door oorzaken te identificeren en de V&G-activiteiten
hier op af te stemmen.
Houd de (V&G-)plannen actueel en relevant door die
regelmatig te toetsen aan de rapportages. Klopt
‘papier nog met de praktijk?’
Wijzigingen in plannen of instructies? Wijzig eenvoudig
de aangeboden informatie. Stuur gericht taken en
mededelingen naar de juiste personen.
Maak analyses met één druk op de knop.

Do
Grip op de bouwplaats én de omgeving
Werk gezamenlijk in één logboek waarin iedereen
eenvoudig MOS-meldingen, incidenten, ongevallen
of andere bijzonderheden kan melden.
Registreer en rapporteer snel en eenduidig LMRAresultaten, feedback, evaluatiepunten, ideeën voor
verbetering, etc.
Iedereen aantoonbaar geïnstrueerd via een digitale
'Check-in’.
Beheer risico’s: 100% borging van acties, taken en
checks volgend uit de plannen. Minder incidenten!
Communiceer transparant met alle betrokkenen ook de opdrachtgever(s), gemeenten, omwonenden,
bedrijven in de omgeving, etc.

Check

Real time informatie verzamelen & duiden
Verschillende dashboards bieden zicht op wat er op en om de bouwplaats gebeurt:
de status van de uitgezette taken, meldingen verdeeld naar risico, aantal mensen
op de bouwplaats en meer.
Registreer wie de toolboxen en andere kennis tot zich heeft genomen.
Bespaar tijd met de digitale verwerking van inspecties - werkomgeving, VMG, RI&E.
Leg vast wie aanwezig zijn bij toolbox-bijeenkomsten, V&G meetings, etc.

Het platform dat grote en kleine organisaties helpt om op de meest
eenvoudige en praktische manier veiliger, efﬁciënter en beter samen te werken.
Start al met Safesight voor €145 per maand – incl. 500 formulierregistraties!
www.safesightsafety.com/bouw - info@safesightsafety.com - 020 2615 081

