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Housekeeping:
Orde & Netheid
Voor een veilige werkomgeving is orde en netheid op de werkplek van belang. Daarnaast verhoogt orde en netheid het werkplezier. Of anders gezegd, een rommelige werkplek vergroot de
kans op ongevallen en veroorzaakt vaak irritaties bij medewerkers en daarmee zorgt het voor een vermindering van de concen-

Housekeeping
is een verantwoordelijkheid
van iedereen!

tratie op het werk.
Gebrek aan orde en netheid is vaak de oorzaak van ongevallen.
Medewerkers kunnen geraakt worden door losse onderdelen op
hoogte die niet gezekerd of opgeruimd zijn. Medewerkers bezeren
zich aan obstakels of verzwikken ledematen door rommel op de
grond. De kans op struikelen wordt vergroot door slangen, kabels,
haspels en pallets die niet op een juiste wijze zijn afgezet of gemarkeerd. Een niet opgeruimde olielekkage op een looppad kan leiden
tot vallen en een vervuiling van de werkomgeving.

Hoe herkenbaar: Een tafel in de kantine
waarop de restanten van de vorige ploeg

Werken met behulp van een opgeruimde en complete gereed-

nog staan, vuile bekers en etensresten.

schapskist is aanzienlijk efficiënter dan je werk telkens te moeten
onderbreken om te zoeken naar het juiste gereedschap. Een mede-

Hoe prettig: Een schone eettafel in een

werker die een opgeruimde werkplek aantreft zal deze na werk-

opgeruimde kantine.

zaamheden vaak ook weer in goede orde en netheid achterlaten
voor zijn collega.
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Orde en Netheid:
Goed voorbeeld doet goed volgen
Goede housekeeping omvat:

·
·
·
·
·
·
·

Losse onderdelen in materiaalbak
Zorgen dat gereedschappen niet van hoogte kunnen vallen
Direct schoonmaken van gebruikte gereedschappen
Slangen en kabels uit looppaden leggen
Obstakels duidelijk zichtbaar markeren
Lekkages direct opruimen
Vrijhouden van vluchtwegen

Orde en netheid op de werkplek
vermindert de kans op:

·
·
·

Struikelen over slangen of kabels
Verzwikken van enkels
Geraakt worden door vallende voorwerpen
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