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De CSU Werkt Veilig App bevat allerlei handige informatie en 
ondersteund je bij het veilig werken op jou werkplek!

Onder andere:  

 De mogelijkheid om onveilige situaties 
te melden 
 

 Wat je moet doen in een noodsituatie. 
 

 Waar je op moet letten als je alleen 
werkt. 
 

 Het ‘laatste minuut risico analyse’ 
kaartje. 
 

 Hoe je een prik- of snijaccident 
voorkomt en/of afhandelt. 
 

 Uitleg over diverse pictogrammen die je 
tegen kan komen op je werkplek. 
 

 Landkaart met eigen locatie en alle 
CSU vestigingen. 

De app is gratis te downloaden in de 

 Appstore (IPhone)  

 Google Playstore (Android).  
Ga naar zoek en typ ‘CSU werkt veilig’. Je 
kan de app herkennen aan het CSU logo.  
 

 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/csu-werkt-veilig/id975548403?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p4158CC
http://sharepoint/Content/Beeldbank CSU/Pictogrammen/Lichtgroen zonder tekst/Informatie.png
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CSU heeft een eigen Veiligheids-app. Deze app bevat 
allerlei handige informatie en ondersteund je bij het veilig 
werken op jou werkplek.  
 
De app is gericht op algemene veiligheidsonderwerpen, 
die je op veel locaties tegenkomt. Veel onderwerpen die in 
de app zitten zou je al kunnen kennen van de CSU-
Basisopleiding en het veiligheidsinstructieboek. Daarom is 
het handig om deze app op je telefoon te hebben. Dan kan 
je snel opzoeken hoe bepaalde zaken ook alweer zitten. 
Handig! 
 

Op de app vind je onder andere:  

• Wat je moet doen in een noodsituatie 

• Waar je op moet letten bij alleen werken 

• Hoe je een prik- of snijaccident voorkomt en 
afhandelt. 

• Wanneer je een trap mag gebruiken 

• Het Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) kaartje 

• Uitleg van allerlei pictogrammen die je op je 
werkplek tegen kunt komen 

 
Verder heb je de mogelijkheid om onveilige situaties te 
melden en kan je tips doorgeven om de veiligheid op je 
object te verbeteren!  
 
Hiernaast, in figuur 1, zie je het hoofdmenu van de CSU 
Werkt Veilig App. Als je de app opent kom je in het 
hoofdmenu terecht. Vanuit hier kan je doorklikken op 
verschillende submenu’s met elk hun eigen onderwerpen. 
 

  

De informatie in de app is gebaseerd op de veiligheidsinformatie uit onder andere de 
werkkastposter, de CSU-Basisopleiding en het CSU-Veiligheidsinstructieboekje. De app 
vervangt deze documenten echter niet, maar zorgt dat informatie makkelijker beschikbaar 
is! Niet iedere medewerker heeft een smartphone. Downloaden en gebruik is dus niet 
verplicht, maar wel handig. Probeer het gebruik van de app te stimuleren! 
 

 
  

Figuur 1: Hoofdmenu van de CSU Werkt Veilig App 
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Tot slot vind je alle vestigingen van CSU afgebeeld op de kaart van Nederland. Als je 
toestaat dat de app je locatie mag weten, kan je precies zien waar jezelf bent. Zo kan je 
makkelijk de dichtstbijzijnde vestiging vinden (figuur 2). Als je op die vestiging klikt, krijg je 
handige informatie zoals het adres en een telefoonnummer (figuur 3).  

 

De app is gratis te downloaden in de - 
- Appstore (IPhone) en  
- Google Playstore (Android).  
Ga naar zoek en typ ‘CSU werkt veilig’. 
Je kan de app herkennen aan het CSU 
logo.  
 

 
 
 

Figuur 4: De CSU Werkt Veilig App in de Appstore 

Figuur 2: Kaart van Nederland met 
CSU haar vestigingen en met de 

locatie van de gebruiker. 

Figuur 3: Algemene informatie van 
een van de vestigingen van CSU 

https://itunes.apple.com/nl/app/csu-werkt-veilig/id975548403?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p4158CC

