
Dit instructieprogramma is gemaakt om de veiligheidschefs van de 
organisatie, alsook werknemers die mogelijk blootgesteld worden 
aan gevaarlijke energie van machines, te informeren en op te leiden. 
Het zal werkgevers helpen om het lockout/tagout-programma van 
het bedrijf verder uit te bouwen en te verbeteren. En het is ook 
bijzonder nuttig voor alle werknemers die machines uitschakelen 
en onderhouden: in deze video wordt hen aangeleerd hoe ze 
ongevallen kunnen vermijden en veilig kunnen werken.

Bijzonder uitgebreide video
■■ Regelgevend kader
■■ Praktische ervaringen en gebruikersinstructies (cf. Best Practices)
■■ “Best Practices”-tools
■■ Korte “filmpjes” over het gebruik van de Brady-producten

De video is onderverdeeld in 32 hoofdstukken en modules, 
waarmee u een video op maat kan samenstellen, op basis van de 
individuele opleidingsbehoeften.

Meerdere functies
De opleidingsfilm “Lockout/Tagout – Global Best Practices” heeft 
een uniek voordeel, want het gaat hier om één product met 
meerdere functies:

■■ internationaal/meertalig: omvat meerdere talen. Internationale 
bedrijven kunnen het product makkelijk implementeren in al hun 
vestigingen, waar ook ter wereld;

■■ afstemming van de “Best Practice”-boodschap: overal 
wordt dezelfde boodschap uitgedragen, en daarbij wordt 
gebruikgemaakt van voorbeelden uit het dagelijkse leven 
(applicaties en tools);

■■ multifunctionaliteit: biedt de standaardopleiding (volledige 
video), maar ook aangepaste opleidingen via de afzonderlijke 
hoofdstukken en modules. Hierdoor kan iedereen makkelijk 
een compilatiefilm maken op basis van de specifieke 
opleidingsbehoeften;

■■ interactiviteit: aan het einde van de opleiding is een 
werknemerstest (document) beschikbaar die makkelijk 
opgenomen kan worden in de 
opleidingssessie.

Dit product is uniek, want het helpt bij 
de implementatie van lockout/tagout-
procedures die beantwoorden aan de 
wetgeving en bouwt tegelijkertijd aan 
een veiligere werkomgeving.

Bescherm uw 
werknemers 

met actuele en 
uitgebreide “Best 

Practices” in 
lockout/tagout

Lockout/Tagout – 
Global Best Practice Opleidingsvideo
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Bijzonder uitgebreide inhoud
Het product bestaat uit:

■■ de eigenlijke video,
■■ een snelstartgids,
■■ een gids voor de instructeur,
■■ een werknemerstest.

De werknemerstest kan aan het einde van het 
opleidingsprogramma worden afgelegd. Hiermee kan de 
werknemer zijn kennis na de opleidingssessie testen en 
daarover eventueel in discussie gaan.
De verpakking omvat verder ook nog een hangslot met het 
opschrift “LOTO Saves lives”.
Alle bestanddelen van het product zijn elektronisch 
verkrijgbaar op een USB-stick (Snelstartgids ook in gedrukte 
versie verkrijgbaar) en beschikbaar in 10 verschillende 
talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, 
Portugees, Turks, Pools en Russisch.

Artikelnummer Bestelreferentie
833918 LOTO GBP USB

Voordelen en belangrijkste kenmerken
Naast het feit dat we hiermee de meest actuele en uitgebreide opleidingsfilm inzake lockout/tagout-veiligheid 
op de markt brengen, zijn er nog enkele voordelen en kenmerken die we als volgt kunnen samenvatten:

Kenmerken Voordelen

Dynamische aanpak 
met voice-over

■■ Tijdloos, niet-regiogebonden product.
■■ Kan nog jarenlang worden gebruikt, waar ook ter wereld. 
■■ Helpt multinationals om in alle vestigingen dezelfde boodschap over te 

brengen.

Modulaire video

■■ Biedt veiligheidsmanager de kans om elementen te laten zien die specifiek te 
maken hebben met de activiteit van bevoegde werknemers.

■■ Mogelijkheid om een aangepaste video te maken voor iedere vestiging, 
m.a.w.: een video op maat, zonder extra kosten.

Verkrijgbaar in 
meerdere talen

■■ Draagt in alle landen en vestigingen dezelfde boodschap uit.


