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VLINK VEILIGHEIDSTRAINING APP

Het veiligheidsplatform voor
ondernemers in Groningen
www.vlinkgroningen.nl

Geschikt voor IOS of Android

Wat is het?
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De Vlink Veiligheidstraining heeft de functie van
het stimuleren van het gesprek over risico’s en
de veiligheid van het werk van aannemers in de
bouw.
De app:
O R M
• heeft een speels karakter door het gebruik
van foto’s en videomateriaal met vragen
waarmee je punten kunt verdienen.
• is opgebouwd uit verschillende modules
zoals werken met ladders en trappen, op
vaste steigers etc.

Hoe krijg ik het aan de praat?
1.
2.
3.

Doel: Stimuleren van een goed gesprek
Losse modules doen zonder directe link naar het
uit te voeren werk is volgens ons niet effectief.
Het meest zinvol is om de app in te zetten bij de
start van het werk.
• Ga met 6 tot 8 mensen aan de slag: het
werkt het best als je met 2 personen achter
1 ipad zit (in plaats van iedereen 1 ipad want minder gesprek).
• Regel een ruimte (bouwkeet, kantine,
kantoor) en zorg dat de app geïnstalleerd is
(z.o.z.).
• Stel vast welke trainingsmodule je samen
gaat doen (We adviseren het gebruik van de
app te koppelen aan voorhanden werk).
• Voer tijdens en na het doen van de
trainings-app het gesprek over de vragen,
de uitkomsten en daaraan gekoppelde
zaken: “Hoe zetten wij de rolsteiger veilig in
bij de schoorsteenklus?”
• Stimuleer als begeleider van de sessie dit
gesprek met vragen: “Hoe doen wij het
eigenlijk?”, “Kunnen jullie je vinden in wat je
ziet?”, “Waar moeten wij meer op letten?”
etc.
We helpen vanuit Vlink graag bij de eerste keer
dat je als uitvoerder zo’n gesprek met je mensen
voert. Als je dat wilt, mail ons dan even info@
vlinkgroningen.nl.
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Ga naar naar de App store (Apple) of Google play
(Android apparaat).
Download Vlink Veiligheidstraining.
Neem contact op met info@vlinkgroningen.nl om
een eenmalige toegangscode voor jouw organisatie
aan te vragen. Per tablet krijg je een code, geef aan
hoeveel tablets in gebruik worden genomen. Let
op: je krijgt als organisatie een serie codes die aan
jouw bedrijfsnaam gekoppeld worden.
Vanuit Vlink zullen we voorstellen een afspraak te
maken voor de eerste keer dat je de app met je
mensen wilt inzetten.
Na het invoeren van de code hoef je de app niet af
te sluiten.
Je doet de training anoniem, maar we vragen je het
gebruikersprofiel eerlijk in te vullen.
Let op: het downloaden van de app duurt circa 30
minuten.

