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LEEROMGEVING DIE EEN ONGEVAL TOELAAT 

SAFETY ESCAPE ROOM  

VAN ONGEVALLEN MOET GELEERD WORDEN. MAAR WAT ALS ÉÉN MISSTAP FATAAL KAN ZIJN. DOOR GEBRUIK TE 

MAKEN VAN DE MOBIELE SAFETY ESCAPE ROOM WORDT ER EEN VEILIGE WERKOMGEVING GECRËERD DIE DE 

GROOTSTE ONGEVALLEN TOE LAAT, ZONDER DAT ER IEMAND GEWOND RAAKT.  

INTRODUCTIE  

In het bedrijfsleven gebeuren nog steeds veel incidenten. 
De oorzaken hiervoor kunnen onder andere te maken 
hebben met tijd, geld en de veiligheidsbewustzijn binnen 
het bedrijf.  
 
Nummer 1 van de meest voorkomende ongevallen op het 
werk is werken op hoogte. De beweging hierachter kan 
zijn dat een werknemer graag nog even iets wilt afmaken 
voor dat de werkdag voorbij is. Hoe gemakkelijk klimt hij/
zij dan nog even de ladder op, zonder valbeveiliging.  
Contact met bewegende delen van een machine staat op 
nummer 2 in diezelfde lijst met meest voorkomende be-
drijfsongevallen. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat een 
beschermkap al een tijdje mist en dat het vervangen veel 
geld kost. Het management kan in dit geval besloten heb-
ben dat andere activiteiten een hogere prioriteit heeft en 
dat het vervangen van de beschermkap nog even moet 
wachten.  
 
Deze escape room is erop gericht om te laten zien wat de 
consequenties zijn als gevolg van nalatigheid of onjuist 
handelen. Daarbij moet er in deze escape room als team 
samengewerkt worden om gezond en veilig de truck te 
kunnen verlaten. Hiermee is dit ook direct een oefening 
voor de teambuilding.  

VOORBEELDONDERWERPEN  

 Veiligheid, gezondheid en milieu  

 Preventie zware ongevallen (MAPP) 

 Veiligheidsprocedures  

 ATEX 

 Lock Out Tag Out (LOTO) 

 Digital Safety Passport (DSP) 

 Incident melden  

 Persoonlijke bescherming  

 Werkinstructies  

 

UNIQUE SELLING POINT 

 Op locatie naar wens  

 80 personen per dag  

 Leuk en leerzaam  

 Te implementeren tussen het werk door  

 Teambuilding  
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OP WELKE MANIER KAN EEN ESCAPE ROOM LEER-

ZAAM ZIJN? 

De escape room is een realistische manier van leren. Het 
verbindt medewerkers met elkaar en zij leren veilig gedrag 
te tonen en om te gaan met gevaarlijke situaties binnen een 
vergelijkbare werkomgeving.  

Uw medewerkers worden bewust gemaakt van de gevaren 
van een onveilige werkplek en van bepaalde omslachtige 
veiligheidshandelingen. Het streven is om het gedrag van 
werknemers tegenover gevaarlijke situaties optimaal te 
laten zijn.  

In totaal duurt de escape room 45 minuten. Daarvan is 30 
minuten de duur van het safety spel. Op het einde wordt er 
met een safety expert, die er gedurende het spel ook bij is, 
geëvalueerd.  

De safety expert mag ook iemand van uw eigen bedrijf zijn.  

 

LEUK EN LEERZAAM  

TEAMBUILDING  

DENKEN, DOEN EN BELEVEN 

GESCHIKT VOOR DIVERSE SECTOREN ZOALS 

 Offshore  

 Petrochemie  

 Brandweer  

 - BVD 400 Bevelvoerder  

 - COM 500 Communicatie  

 - OGS 1000 Gevaarlijke stoffen    

BENT U GEINTERESSEERD? 

Wij staan u graag vrijblijvend te woord.  

CONTACT 

+31 (0)10 820 9868 of info@top-advies.nl  


