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Checklist

Opdrachtgever  
❏  Is de aannemer op de hoogte gesteld van het vereiste om met Personeelscontrole op 
Locatie te gaan werken 
❏  Is in de overeenkomst opgenomen dan Personeelscontrole op Locatie gebruikt gaat 

Aannemer  
❏  Is de projectleider op de hoogte van Personeelscontrole op Locatie.  
❏ Hebben de werknemers de beschikking over een smartphone.

Projectleider  
❏  Is Personeelscontrole op Locatie een onderdeel van de overeenkomst met de 
onderaannemers.  
❏ Is de personeelsafdeling op de hoogte van Personeelscontrole op Locatie en het feit dat ze 
alle werknemers die op het project gaan werken moeten gaan invoeren. 
❏ Is de werkvoorbereider op de hoogte van Personeelscontrole op Locatie en dat het zijn 
taak is om onderaannemers van te voren uit te nodigen om hun werknemers in te voeren. 
❏ Is de uitvoerder op de hoogte van Personeelscontrole op Locatie en zo niet moet hij 
hiervoor nog opgeleid worden.

Personeelsafdeling  
❏  Zijn alle eigen werknemers die op het project gaan werken ingevoerd in 
Personeelscontrole op Locatie.  
❏ Hebben alle eigen werknemers een uniek e-mail adres.  
❏ Hebben alle eigen werknemers de beschikking over een eigen mobiel telefoonnummer.  
❏ Zijn alle eigen werknemers geïnformeerd.  
❏ Hebben alle eigen werknemers een SMS of e-mail gekregen met een gebruikersnaam en 
wachtwoord.

Werkvoorbereider  
❏  Is het project aangemaakt in Personeelscontrole op Locatie. 
❏ Zijn alle onderaannemers ingevoerd in Personeelscontrole op Locatie.  
❏ Zijn alle onderaannemers geïnformeerd over het gebruik van Personeelscontrole op 
Locatie.  
❏ Zijn alle onderaannemers uitgenodigd om hun werknemers in te voeren. 
❏ Heb je een bevestiging van de onderaannemer gekregen dat iedereen is ingevoerd.
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Onderaannemer  
❏ Zijn alle werknemers die op het project gaan werken ingevoerd in Personeelscontrole op 
Locatie via de link die de werkvoorbereider heeft verstrekt.  
❏ Hebben alle werknemers een uniek e-mail adres. 
❏ Hebben alle werknemers de beschikking over een eigen mobiel telefoonnummer.  
❏ Zijn alle werknemers geïnformeerd.  
❏ Hebben alle werknemers een SMS gekregen met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
❏ Hebben de werknemers de app geïnstalleerd en zijn ze ingelogd.

Uitvoerder  
❏ Heb ik een laptop of tablet tot mijn beschikking met een internetverbinding.  
❏ Heb ik uitleg gekregen over Personeelscontrole op locatie?  
❏ Heb ik logingegevens en weet ik waar ik moet inloggen.  
❏ Ben ik als uitvoerder gekoppeld aan het project. 
❏ Heeft de werkvoorbereider het project juist ingevoerd en staan de pointers goed op de 
kaart.  
❏ Staan alle werknemers die op mijn project werken in Personeelscontrole op locatie? 
❏ Zijn de werknemers gekoppeld aan mijn project. 
❏ Hebben de werknemers de app op de mobile telefoon geïnstalleerd en hebben ze op start 
gedrukt. 
❏ Zijn werknemers zonder smartphone gekoppeld aan hun collega of in het uiterste geval 
aan mijzelf.

Uitvoerend personeel  
❏ Heb ik uitleg gekregen van mijn leidinggevende 
❏ Heb ik een sms gekregen met een gebruikersnaam en wachtwoord?  
❏ Heb ik de app gedownload en ben ik ingelogd.  
❏ Heb ik op start gedrukt voordat ik het project betreed.
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