
Rapportage SSO
Naam
Shirley

Voornaam
Cicilia

Achternaam

Vul hier je naam en achternaam in voor je verde gaat.

Datum dienst
10-5-2020

Dienst tijd:
07:00 - 15:00

 

Portofoon 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zaklamp aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Sleutels aanwezig ?
 Ja   Nee  

Pasje aanwezig ?
 Ja   Nee  

Sleutels uit de kast ?
 Ja   Nee  

Sleutel in de kast ?
 Ja   Nee  

ronde:
Druk op toevoegen ronde om een tabel aan te maken waar je een ronde rapport kunt schrijven.

ronde 1
begin ronde tijd:
08:00

Ronde rapport:
Ronde pand 1  8.03 in orde
Ronde pand2 8.07   in orde
Ronde pand3  8.11 in orde
Ronde pand 1  11.15 in orde
Ronde pand 2 11.17 in orde
Ronde pand 3 11.23 in orde
Ronde om12.30 pand 1 alles was in orde
12.33 bij pand 2 was ok
Ronde pand 3 om 12.37 was ok
Ronde om 14.00 pand 1 was ok
Ronde pand 14.02 pand2 was ok
Bij pand 3 om 14.05 was

Zijn de hekken gesloten ?
 Ja   Nee  

Zijn alle lichten 
werkende ?

Indien nee welke niet ?



 Ja   Nee  
controlleer alle lichten.

 

Zijn de nood deuren gesloten ?
 Ja   Nee  
Controller of de nood deuren goed 
dicht zijn.

Zijn alle lichten uit ?
 Ja   Nee  
Controller of alle lichten uit zijn in het pand.

Zijn alle lichten aan ?
 Ja   Nee  
Zet alle lichten aan in de 
ochtend.

Zijn de nood deuren geopend ?
 Ja   Nee  
Zijn de nood deuren geopend in de ochtend ?

Generator gecontroleerd ?
 Ja   Nee  

Zijn er schoonmakers aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Tijd aankomst:
 

Tijd vertrek:
 

Zijn er dingen gevonden in je dienst ? welke auto's staan er op het terrein en noteer de kentekens.
Bij pand2 was er een sleutel in de kast af gehaakt in de kast bij pand 1 gezet
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Is er een incident upload hier een foto:
1589132872751616982351578688053.jpg

Mocht er iets gebeuren in je dienst dan kan je hier een foto uploaden van het voorgeval.

Hoe vaak is patrouille langs geweest in je dienst 
?
1

Noteer hier hoe vaak de patrouille gecontroleerd 
heeft op je post.

Hoe laat is de patrouille langs geweest ?
10.00



Evaluatie van je dienst
Laat hier ons weten hoe je dienst ging en wat er anders zou 
moeten volgens jou.

 Zeer 
slecht

Slec
ht

Gemid
deld

Go
ed

Zeer 
goed

Hoe ging je dienst ?     

Was patrouille goed 
berijkbaar ?     

Was alles duidelijk voor je 
?     

 

: Handtekening medewerker Handtekening patrouille:


