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Verbeter veiligheid in jouw organisatie 
met de app van VakQundig



Bij VakQundig helpen we organisaties om een 
veiliger werkklimaat te creëren. Ons team bestaat 
uit experts op gebied van veiligheid en experts op 

gebied van onderwijs.



Wat aandacht krijgt, groeit

Dat is uitgangspunt van de methodiek

van VakQundig. Aandacht voor Veilig

& Gezond werken in het werk

beïnvloedt het veiligheidsbewustzijn

van medewerkers daar waar het  

direct zichtbaar is.

2. Nulmeting

De inzet van een 0-meting volgt  

meestal op een eerste analyse  

van een organisatievraagstuk

1. Quickscan

Een QuickScan is een hulpmiddel  

waarmee een veiligheidsvraagstuk  

in kaart gebracht kan worden.

5. Evaluatie

Het effect van de verbeteraanpak en  

ondersteunende middelen vaststellen.  

Bepalen van eventuele vervolgstappen.

4. Transfer & Borging

Advies en ondersteuning om “Veilig & 

Gezond werken” Blijvend te borgen in 

het werk.

3. Implementatie

Nadat de nulmeting is  

uitgevoerd volgt de  

implementatie.



Opzet van VakQundig
• Centraal gebruik VakQundig Safety App

• Meet kennisniveau door Quiz / Toolbox / Kennistest

- Competitie element

- Beloningen

• Houdt kennis actueel

- Besparing opleidingstijd

• Meld direct incidenten



De VakQundig App is ontworpen om veiligheid in iedere organisatie 

te verbeteren en borgen. De VakQundig App slaat een brug tussen 

de theoretische kennis en de praktijk. Door theoretische kennis toe 

te passen op praktijksituaties wordt leren interessanter en 

effectiever.

Voortgang op gebied van veiligheid borgen we door continue te 

blijven leren. De vele features van de VakQundig App zorgen ervoor 

dat veiligheid een veelbesproken onderwerp wordt binnen iedere 

organisatie. Samen zorgen we voor een veiliger werkklimaat.

Verbeter veiligheid 
in uw organisatie met
de app van VakQundig



Nieuws

Toolbox

Incidenten

Chat



Nieuwsberichten
Altijd up-to-date met 
de laatste nieuwsberichten

Stel medewerkers binnen de gehele organisatie 

op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

en nieuwsberichten. Via een overzichtelijk 

en chronologisch nieuwsoverzicht blijven 

medewerkers op de hoogte van de laatste 

(veiligheids)mededelingen.



Chat
Communiceer gemakkelijk 

en snel met uw team

De VakQundig chat biedt diverse groepen 

medewerkers de mogelijkheid om met elkaar 

te communiceren. Van praktische informatie 

tot het delen van relevante 

veiligheidsinformatie, breng iedereen uit het 

team op de hoogte met deze chatfunctie.



Toolbox
Meet je 
kennisniveau 
en verbeter jezelf!

VakQundig staat voor leren door te doen. Met de 

Toolbox feature van VakQundig blijven medewerkers 

op een motiverende manier leren. Hiermee verhogen 

we gericht en stap voor stap het algemene 

veiligheidsniveau in de organisatie. Resultaten en 

prestaties zijn gemakkelijk inzichtelijk zowel via de 

app als in een overzichtelijke rapportage.



Incidenten
Meld direct een situatie 
binnen uw organisatie

Praktijksituaties zijn bij uitstek geschikte 

leermomenten. Meld direct een (onveilige) situatie 

met de incident feature van VakQundig. Voeg 

gemakkelijk een foto toe om de situatie toe te lichten. 

Via het incidenten overzicht zijn alle actuele en 

potentiële situaties inzichtelijk voor het gehele team.



Verbeter veiligheid in jouw 
organisatie met VakQundig

Participeer in VakQundig middels een D-aanvraag!

Vraag één van onze medewerkers naar de mogelijkheden.

www.vakqundig.nl

Klaar om veiligheid 
te verbeteren?

http://www.vakqundig.nl/

