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Goede Praktijken 2010:
Veilig uitvoeren van onderhoudswerk
Op 28 april 2010, de Werelddag voor
veiligheid en gezondheid op het werk,
is de nieuwe twee jaarlijkse Europese
Campagne ‘Een gezonde werkplek’
gestart. Iedere twee jaar wisselt het
onderwerp. In 2010 en 2011 staat het
thema ‘veilig uitvoeren van onderhoudswerk’ centraal. Dit op initiatief van het
Europees Agentschap voor veiligheid en
gezondheid op het werk. Doel ervan is
om werkgevers, werknemers, vakmensen,
arbo- en preventiediensten, beleidsmakers en andere partijen die belang hebben bij veilig onderhoud te mobiliseren.
Hoogtepunten zijn de Europese weken
in oktober 2010 (25 t/m 29 oktober) en
2011, dan worden door heel Europa
activiteiten georganiseerd.
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Over het Agentschap
Het Agentschap, waarin overheid, werkgevers én werknemers zijn vertegenwoordigd, heeft de taak om arbeidsplaatsen in
heel Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Per land wordt die missie
uitgevoerd door het zogeheten nationale
Focal Point. Het Agentschap werkt samen
met deze nationale Focal Points aan het
opbouwen van een actueel bestand van
kennis op het gebied van arbo-maatregelen en -beleid. Het meest concreet
krijgt dit vorm in Goede Praktijken: in de
dagelijkse praktijk toegepaste en effectief
bewezen methodes om arbeidsplaatsen
veiliger en gezonder te maken.

Je kunt arbeidsveiligheid en –gezondheid
effectief verbeteren door die praktijken te
verzamelen en voor iedereen beschikbaar
te stellen. In Nederland wordt dit gedaan
door het Nederlands Focal Point voor
Veiligheid en Gezondheid op het Werk,
waarin MKB-Nederland, CNV, Vakcentrale
MHP en het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid samenwerken. TNO
Kwaliteit van Leven voert de dagelijkse
werkzaamheden uit.
Waarom een Europese Campagne over
Veilig Onderhoud?
Goed onderhoud is essentieel voor de
beheersing van gevaren en risico’s op
de werkplek. Maar onderhoud gaat zelf
ook met risico’s gepaard. Naar schatting 10 tot 15 procent van de dodelijke
arbeidsongevallen en 15 tot 20 procent
van alle ongevallen houden verband met
onderhoudswerkzaamheden. In sommige
sectoren geldt dat zelfs voor de helft van
de ongevallen. Vergeleken bij andere
werknemers worden onderhoudswerkers
veel vaker blootgesteld aan chemische,
fysieke, biologische en psychosociale
gevaren. Hun gezondheid kan er acuut
of chronisch door worden aangetast. Het
doel van de Europese Campagne 20102011 is het vergroten van het besef dat
onderhoud een integraal onderdeel is van
een effectieve cultuur van veilig werken.
Het Agentschap wil een gestructureerde
aanpak van onderhoud bevorderen. Zodat

uiteindelijk steeds minder mensen
letsel of gezondheidsschade oplopen als gevolg van gebrekkig of
niet-uitgevoerd onderhoud, zowel
nu als in de toekomst!
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Wat is onderhoud?
Volgens de Europese norm EN
13306 betreft onderhoud de “combinatie van alle technische, administratieve en bestuurlijke activiteiten tijdens de levenscyclus van een object,
die zijn gericht op het behouden van
of herstellen naar een toestand waarin
het de vereiste functie kan uitvoeren”.
Onderhoud is dus een generieke term
voor een verscheidenheid aan taken in
zeer uiteenlopende soorten industriesectoren en in alle soorten werkomgevingen.
Er bestaan twee soorten onderhoud:
• Preventief/proactief onderhoudswerk:
uitgevoerd om ervoor te zorgen dat
iets blijft werken.
• Correctief/reactief onderhoudswerk:
iets repareren om het weer aan de
praat te krijgen.
Good Practice Award 2010-2011
Net als eerdere jaren werden bedrijven en
organisaties in de EU-landen opgeroepen
mee te doen aan de Goede Praktijken
Competitie. Met deze Awards worden organisaties onderscheiden die innovatieve
manieren bedachten om van consequent

onderhoud een vast onderdeel van hun
werkplekbeheer te maken. In 2010 zijn de
Nederlandse prijzen uitgereikt en in 2011
vindt de Europese prijsuitreiking plaats.
Voor het eerst worden de awards uitgereikt in twee categorieën:
• bedrijven of organisaties met minder
dan 100 werknemers óf branches
• bedrijven of organisaties met 100 of
meer werknemers.
De Goede Praktijken zijn in Nederland
beoordeeld door een deskundige jury
bestaande uit voorzitter Mario van
Mierlo (MKB-Nederland), Mirjam Engelen
(Research voor Beleid), Jacco Brouwer
(Ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid), Sonja Baljeu (CNV), Hans
van Selm (NVDO), Johan Gort (TNO) en
Jos de Lange (Nederlands Focal Point).

De jury heeft specifiek gelet op een
aantal punten: de ingezonden Goede
Praktijken moeten recent zijn, leiden
tot reële, duurzame verbetering van de
arbeidsveiligheid of gezondheid van
werknemers en toepasbaar zijn in andere
organisaties. Bovendien moeten ze goede
doeltreffende voorbeelden zijn van
samenwerking met de werknemers en
hun betrokkenheid tonen.
Binnen elke categorie is een Nederlandse
winnaar gekozen. Deze winnaars zijn op
25 oktober 2010 tijdens het event ‘Veilig
onderhoud, het werk draait door’ bekend
gemaakt. De winnaars gingen met 2.500
Euro naar huis plus een nominatie voor de
Europese competitie. Alle Europese lidstaten hebben twee Goede Praktijken voor
de Europese competitie genomineerd. Uit
deze selectie wordt een aantal Europese
winnaars bekendgemaakt op 28 april
2011, tijdens het Europese Good Practice
Award Event in Boedapest (Hongarije).
Een selectie van de Nederlandse
inzendingen – acht in totaal –
zijn in dit E-zine geplaatst.
Laat u inspireren!
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BAM Wegen lanceerde een waar
schuwingssysteem voor transport
voertuigen tijdens onderhoud

Op tijd stoppen
Tijdens het asfalteren van snelwegen komt het voor dat
transportvoertuigen tegen (nood)portalen of viaducten
aanrijden. Een nieuw detectiesysteem voorkomt dit.
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ls op snelwegen nieuw asfalt
wordt aangebracht, komen
daar (tijdelijke) portalen met
matrixborden, zodat de weggebruiker weet dat op die plek
onderhoud wordt gepleegd.
Helaas rijden transportvoertuigen
wel eens tegen een portaal aan.
Bijvoorbeeld tijdens het asfalteren,
als een vrachtauto vooruit rijdt
met de laadbak omhoog. Laat
de chauffeur de bak niet tijdig
zakken, dan kan hij een (nood)
portaal raken, dat vervolgens op
de snelweg terechtkomt. Kommer
den Uil, hoofd kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu bij
BAM Wegen vertelt: “Bij ons is in
2008 een tijdelijk portaal omver
gereden, dat op een personenauto
terechtkwam waar een gezin in zat.
Alle vier de gezinsleden moesten
met zware verwondingen naar het
ziekenhuis.”
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Twence Afval
en Energie B.V

Glass
Handling Technic

NAM

echter te maken met verschillende
onderaannemers, die niet alleen
gebruikmaken van vrachtwagens,
maar ook van trekkers en graaf
machines.”
Claxon
Het hoogtedetectiesysteem dat
BAM Wegen vervolgens ontwikkelde, bood uitkomst. Dat systeem
bestaat uit een camera op hoge
palen, die circa zestig meter voor
het object - een (nood)portaal
of een doorgang van een brug of
viaduct - is geplaatst. Als een te
hoog voertuig in de buurt komt,

Dit soort ongevallen zijn zeldzaam.
“Het is niet eerder gebeurd.” Toch
vond BAM Wegen het noodzakelijk
om maatregelen te nemen. “We
hebben eerst rood-witte waarschuwingsplanken aan kettingen
onder de portalen aangebracht.
Maar bij stevige wind begonnen
die planken te slingeren en dat
leverde gevaar op voor het overige
verkeer.”
Ook het aanbrengen van een
speciaal signaleringssysteem
in vrachtwagens had niet de
voorkeur. Hierbij knippert een
lampje als de bak omhoog gaat.
De chauffeur weet dan dat hij zijn
snelheid moet minderen en de bak
moet laten zakken. “We hebben

SBD

geeft de camera dit door aan een
installatie die vijftien meter ervoor
staat. Daar gaan drie oranje lampen knipperen, een flitslicht gaat
branden en een claxon gaat af. De
eerste resultaten zijn goed, zegt
Den Uil. “In circa 95 procent van de
gevallen kunnen de chauffeurs
op tijd stoppen.”
Het systeem is in een mum
van tijd - binnen zes weken
- bedacht, ontwikkeld en
getest. Den Uil: “Een aantal
monteurs van HOKA Verkeerstechniek was werkzaam op de
A28, toen ze op deze oplossing

NedTrain B.V.

kwamen.” Een brede groep was geïnteresseerd: niet alleen de mede
werkers op de projecten, maar
ook de veiligheidskundige en het
management. Daardoor konden
we het snel uitvoeren.”
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Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Als bedrijf is het altijd
goed om naar buiten
te treden met nieuwe
ontwikkelingen.

zou nu juist uw Goede
Praktijk de competitie
moeten winnen?
Het is een pragmatische
oplossing voor een langlopend probleem dat de
hele maatschappij raakt.
Niet alleen voor wegwerkers, maar ook voor de
weggebruiker wordt het
veiliger op de weg.

is de Europese
Campagne een goed
initiatief?
Jazeker, als BAM doen
we hier actief aan mee.
Op 19 oktober 2010
organiseren wij een
internationale dag van de
veiligheid. In alle landen
waar wij werken staan we
die dag stil bij veiligheid.
Meer info
Dhr. Kommer den Uil
k.den.uil@bamwegen.nl

v.l.n.r. :

Jan Hein Matze en Robbie van Santvoort
(allebei electromonteur storingsdienst)

Meer weten over
BAM wegen?
Klik dan hier
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Traffic Service Nederland
introduceerde de M.A.R.S. II,
een machine waarmee je veilig
de weg af kunt zetten
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n
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Laat jervnatieve gedachtetwnikkelen
conse nieuws wilt on bent
je iets n je overtuigt or je
waarvat veiliger is vo juist
dat di erkers moet je .”
Veilig werken aan de weg medaerw vanaf stappen
da
Om wegwerkers een veilige werkplek te garanderen, worden
verkeersafzettingen geplaatst. Maar de medewerkers die dat
doen lopen fors gevaar aangereden te worden. De M.A.R.S. II
biedt uitkomst.

H
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et is misschien wel een van de
gevaarlijkste jobs in Nederland: onderhoud verrichten
aan snelwegen. Uit onderzoek van
de Arbeidsinspectie in 2009 blijkt
dat bij één op de drie plekken waar
aan de weg wordt gewerkt, de wegwerkers onvoldoende beschermd
zijn tegen aanrijdingen. Alleen al
tijdens de inspectieperiode zelf
–van juni tot november 2009 vielen twee dodelijke ongevallen.
Voor de mannen die de rijstroken
afzetten, is het risico niet veel
kleiner. “Ik schat dat er in totaal tien
ongevallen per jaar zijn”, zegt Nick
Ooms. De Bedrijfsleider Consult
en Engineering en tevens KAMdirectievertegenwoordiger
is verantwoordelijk voor onder
meer veiligheid en innovatie
bij Traffic Service Nederland,

dat overal in het land voor
verkeersafzettingen zorgt.

Het verkeer scheurt hier langs.
Traffic Service Nederland ontwikkelde in 2005 de M.A.R.S. I, waarbij
M.A.R.S. staat voor Mobile Automatic Roadblock System, een machine
die automatisch andreasmatten en
twee wegafzettingsblokken ofwel
actieskids kon plaatsen. De skids
vervingen de reguliere actiewa-

Vier functies ineen
Een rijstrookafzetting wordt normaliter geplaatst door twee medewerkers in een wagen ondersteund
door een botsabsorber. Twee
wegwerkers stappen – ‘s nachts –
uit het voertuig om andreasmatten
(rubberen drempels om automobilisten te waarschuwen) te leggen
en de actiewagen ofwel pijlwagen
af te koppelen. Daarna plaatst een
medewerker, zittend in de bak van
een voertuig, met de hand kegels.

v.l.n.r. :

Mars II, Nick Ooms (Bedrijfsleider C&E) en
Wiljo van den Berg (Machinist Mars II)

SBD

gen, ofwel pijlwagen. Niet lang
daarna kocht Traffic Service
Nederland in de Verenigde
Staten een automatische kegelzetter. Ooms: “We wilden
dit concept uitbreiden tot
een systeem waarbij tevens
de kegels automatisch werden neergezet. Als we van
het geheel ook nog een
botsabsorber konden
maken, hadden we vier functies
in een apparaat.”
Lef hebben
Zo gezegd, zo gedaan. De M.A.R.S.
II is uitgerust met een geïntegreerde botsabsorber met actieskid,
automatische andreasmattenlegger én een automatische kegelzetter. Ooms: “ Met de M.A.R.S. II is het
veel veiliger om het verkeer af te
zetten. En je hebt aan een mede-

NedTrain B.V.

WAT Group BV
NAM/Shell

werker genoeg.” Dat laatste maakte
de invoering van de machine wat
lastig. “Vaak dachten mensen op
voorhand dat dit banen zou gaan
kosten, maar dat was onze bedoeling helemaal niet.” De M.A.R.S. II
loopt nu ‘zo goed als probleemloos’ in heel Nederland.
De ontwikkeling van het apparaat
geeft aan dat innovatie loont. Traffic Service Nederland liet het voertuig bouwen door de Nederlandse
Machinefabriek Alkmaar, maar
nam alle ontwikkelkosten - circa
800.000 euro -voor zijn rekening.
Dan heb je lef, vindt Ooms. “Je
kunt wel zeggen: zo doen we het
al twintig jaar en meestal ging het
goed. Maar elk dodelijk ongeval is
er een teveel. Wij durfden in iets
nieuws te investeren. Met goed
resultaat. ”

Colofon

Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Om te laten zien dat je
met innovatieve projecten veiliger kunt werken.

zou nu juist uw Goede
Praktijk de competitie
moeten winnen?
We zijn erin geslaagd om
met alle ideeën die vanuit
onze organisatie kwamen,
iets te ontwikkelen waardoor we een stuk veiliger
kunnen werken.

is de Europese
Campagne een goed
initiatief?
Het is positief dat er
aandacht wordt gevraagd
voor veilig werken.
Werknemers, maar vooral
werkgevers moeten
aandacht hebben voor
de gevaren en waar die
zitten. Daar helpt zo’n
week bij.
Meer info
Dhr. Nick Ooms
NickOoms@tsned.nl
Wilt u zien hoe de
M.A.R.S. werkt?
Klik dan hier
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Twence Afval en energie B.V.
ontwikkelde een veilige ketelsteiger

Zekerheid in de ketel
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Waarom...
WINNAAR
NEDERLANDSE
GOEDE PRAKTIJ
K
COMPETITIE EN

heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Deze constructie betekent zo’n verbetering
van de veiligheid. Als je
daar niet mee naar buiten
treedt, doe je andere
bedrijven te kort.

in de categorie 10
0
meer werknemer of
s

Het onderhoud van een achttien meter hoge verbrandingsketel
is geen sinecure. Twence investeerde in een nieuwe steiger
constructie. Met opmerkelijk resultaat.

‘W

ij halen energie en grondstoffen uit afval”, legt veiligheidskundige Mark Althof de werkzaamheden van Twence Afval en
energie B.V. in Hengelo uit. “Het afval
wordt gescheiden, geschikt gemaakt
voor hergebruik, gecomposteerd,
verbrand of – als het niet anders
kan - gestort. Ruim 95 procent van
het aangeboden afval zetten we om
in grondstoffen, bouwstoffen en
energie.”

TIP
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sen
Veiligheid moet tus
je oren zitten altijd vanzelf
Dat gaat niet et je het
en daarom mo tzijn van je
veiligheidsbewus n stimuleren.
personeel blijve

Eens per jaar gaat elk van de vier
verbrandingslijnen van Twence
enkele weken uit bedrijf voor groot
onderhoud. Dan worden de installaties gereinigd, geïnspecteerd en
waar nodig gerepareerd. Dat gebeurt door verschillende contractors
uit binnen- en buitenland. Althof:
“Dan komen er al gauw twee
honderd man extra over de vloer.”
Beloning
Bij het bedrijf werken 210 mensen. Met zoveel contractors erbij,
die ook nog eens verschillende
talen spreken, is communicatie
een groot aandachtspunt.
“Twence hecht veel waarde
aan veiligheid”, zegt Althof.
Zo krijgen (sub)contractors
voordat de onderhoudswerkzaamheden beginnen, te
horen wat de risico’s zijn van
de verschillende werkzaam
heden en welke maat
regelen ze moeten nemen
om die risico’s zo klein

Colofon

EES
EUROPINEERD
GENOM

v.l.n.r. :

Mark Althof (Hoger Veiligheidskundige), Martin Damhuis
(Teamleider Onderhoudsstops), Huub Nijkamp (Manager
Operations), leunend op de speciale geconstrueerde zadels
en tralieliggers
mogelijk en daarmee aanvaardbaar
te houden. Sinds 2007 wordt uitsluitend gewerkt met contractors die
VCA-gecertificeerd zijn. Daarnaast
laat Twence aan iedereen die bij het
bedrijf gaat werken een veiligheidsfilm zien. Medewerkers moeten
tevens een bijbehorende toets
succesvol doorlopen. Samen met de
aannemers wordt een veiligheidsen gezondheidsplan opgesteld.
“Dat moeten ze ondertekenen,
zodat ze zich ook daadwerkelijk
conformeren aan het plan.”

In 2007 begon het bedrijf met
een veiligheidsbewustzijnsproject
om contractors te belonen. Elke
dag werden contractors via een
checklist op een achttal punten
beoordeeld. Dat kon gaan om het
hebben van de juiste werkvergunning, maar ook om orde en netheid
op de werkplek. Op een zogenaamde veiligheidsbarometer kon
je zien welke punten de contractor
gehaald had bij de controle van
die dag. Aan het einde van de rit
werden de punten opgeteld. Het

bedrijf dat zijn werk het veiligst had
gedaankreeg een wisselbeker. Voor
de personen die het werk uitvoerdenwas er een financiële beloning.
Het werkte. Het aantal ongevallen
ging naar beneden. “Voorheen
hadden we bij een onderhoudsstop
twee tot drie ongevallen, meestal
zonder verzuim. De laatste jaren
waren er stops bij met geen enkel
ongeval of bijna-ongeval.”

LEES VERDER 

zou nu juist uw Goede
Praktijk de competitie
moeten winnen?
Ondanks dat er met het
bouwen van de steiger
veel geld gemoeid is,
zou de veiligheid in ieder
(productie)bedrijf in
Nederland, zelfs in Europa
en verder, gebaat zijn bij
de aanschaf ervan.

is de Europese
Campagne een goed
initiatief?
Je moet altijd de
doelstelling hebben om
te verbeteren. Daarom
juichen wij dit Europese
initiatief toe.
Meer info
Dhr. Mark Althof
m.althof@twence.nl
Meer weten over
Twence?
Klik dan hier
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Meer gewicht mogelijk
Tijd, energie en geld steken in
veiligheid werkt, zo redeneert
Twence. Het is de reden dat er
fors geïnvesteerd is in een nieuwe
onderhoudssteiger voor de verbrandingsketels. Twence heeft
een afvalenergiecentrale met drie
verbrandingslijnen, waarin huis
houdelijk en bedrijfsafval wordt
verbrand. Daarnaast is er een
biomassa-electriciteits centrale,
met één verbrandingslijn. Eén
verbrandingsketel is circa 18 meter
hoog en heeft, ter plaatse van
de nieuwe steigerconstructie,
een grondoppervlakte van circa
32 vierkante meter. Voor onderhoud en het reinigen van die ketels
is het noodzakelijk een bijna even
zo grote steiger – bestaande uit
zeven vloerverdiepingen - in de
ketel te plaatsen. Voorheen werd
de steiger opgebouwd vanaf het
verbrandingsrooster. Maar dat
rooster moest tevens zelf gereinigd
of gerepareerd worden. Althof: “Er
moest onder en boven de steiger
gewerkt worden en dat kon niet tegelijkertijd.” Eerst was de bovenkant
van de ketel aan de beurt. Daarna
moest de steiger omgebouwd worden voor het rooster eronder. Voor
die klus was het nodig de steiger
‘hangend’ te maken. Maar daardoor
kon er maar weinig gewicht op een
verdiepingsvloer geplaatst worden:
op één verdiepingvloer slechts 150
kg per m2, of op drie vloeren maar
50 kg per m2. In praktijk plaatsten
onderhoudsmedewerkers weleens

BAM Wegen

Traffic Service
Nederland

materiaal, zoals ketelwandtegels en
straalgrit, op meerdere verdiepings
vloeren, terwijl collega’s op andere
vloeren werkten met zwaar gereedschap. Daardoor kon overbelasting
ontstaan en een kans op instortingsgevaar. Althof: “Kijk naar het
ernstige steigerongeval bij de
Amercentrale in Geertruidenberg
van september 2003, waarbij vijf
onderhoudsmensen overleden.” Om
instortingsgevaar te voorkomen,
zou je alle medewerkers tussentijds
moeten vragen overtollig gewicht
weg te halen. Met zoveel verschillende nationaliteiten, vond Twence
het niet verantwoord aan te nemen
dat dit daadwerkelijk zou gebeuren.
De directie meende dat een technische oplossing noodzakelijk was.
Zo gezegd, zo ontwikkeld. Bij de

JAfval
Twence
Twence Afval
en
B.V
enEnergie
energie B.V
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nieuwe constructie zijn permanente ‘uitbuigingen’ – een soort
openingen- in de ketelwand
gemaakt. Tijdens onderhoudsstops komen daarin zware pennen,
waarop speciale ‘zadels’ liggen.
Daarin hangen tralieliggers die
zo aan elkaar gekoppeld worden
dat er een basisplatform ontstaat.
Daarop wordt de zeven verdiepingen tellende steiger gebouwd. Een
bijzonder handige oplossing,. Door
de steiger aan de ketelwand te
monteren, kan deze veel meer
gewicht aan. Drie willekeurige
vloeren kunnen nu belast worden
met 300 kg per m2.
Goede samenwerking
Er moest fors geïnvesteerd worden
in de nieuwe steigerconstructie.

SBD
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Maar dan heb je ook wat: een
steiger die het instortinggevaar
tot een minimum beperkt. Het is
niet het enige voordeel. De nieuwe
constructie is sneller op te bouwen
dan de oude. De steigerconstructie
is op maat gemaakt. Daardoor zijn
kantplanken overbodig. En dat
bespaart montagekosten, huur en
doorlooptijd. Je hoeft de boel niet
om te bouwen. Ook dat scheelt in
tijd. Bovendien hangt het basisplatform vrij van het verbrandingsrooster. Het onderhoudspersoneel
kan dus gelijktijdig werken aan de
ketelwanden en aan het rooster onder de steiger. “Dat geeft een grote
tijdwinst en is veel efficiënter. Je
hoeft niet te wachten tot het overig
personeel klaar is. En dat scheelt
weer irritatie en stress.”

OORDEEL VAN DE JURY
De jury vindt deze Goede Praktijk er uit springen omdat de oplossing aansluit op een
belangrijk probleem in Nederland maar ook in andere Europese landen, namelijk
veiligheid tijdens werken op hoogte. Zo is vallen van hoogte één van de meest
voorkomende oorzaken van ongevallen met letsel en verzuim. Als er iets fout gaat,
dan gaat het ook echt fout, hier kennen we meerdere voorbeelden van. De nieuwe
steiger is een veilige oplossing aan de bron en is goed toepasbaar in andere bedrijven
waar met industriële verbrandingsketels gewerkt wordt, binnen en buiten Nederland.
De jury kent deze innovatieve Goede Praktijk de Nederlandse prijs van 2.500,- euro toe
en heeft besloten deze praktijk te nomineren als Nederlandse inzending voor de
Europese Good Practice Awards 2011.

NedTrain B.V.

WAT Group BV
NAM/Shell

Althof is trots. Op de steiger en op
al die mensen die ervoor gezorgd
hebben dat er nu een nieuwe constructie is. “Er was een zeer goede
samenwerking tussen de steigerbouwer, het engineeringbureau en
ons projectteam. Daardoor kon het
toch behoorlijke dure voorstel om
de constructie aan te passen, met
veel draagvlak, overtuigingskracht
en enthousiasme aan het managementteam gepresenteerd worden.”
Er moest in totaal zo’n 180.000 euro
uitgegeven worden. Dat is niet niks.
“Het managementteam heeft toen
onder het motto ‘we werken veilig,
of we werken niet’ besloten ervoor
te gaan.”

Colofon
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Bij de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM B.V.) verenigen
(onder)aannemers zich in
veiligheidsclusters

Aannemers centraal
In de olie- en gasbusiness wordt veel gevaarlijk onderhoudswerk uitbesteed. Om risico’s te voorkomen, verenigden (onder)
aannemers van NAM BV zich in Contractor Safety Clusters.

H

SE-deskundige Christian
Raaijmakers is betrokken bij
het selecteren en managen
van contractors bij de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM B.V.)
Veiligheid is topprioriteit in de

olie- en gasbusiness. Raaijmakers
wijst op de BP-ramp in de Golf
van Mexico, die ontstond na een
ontploffing op een half-afzinkbaar
platform. De gevolgen waren
desastreus voor het milieu. Maar bij

Twence Afval
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NAM
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de explosie vielen ook elf doden en
zeventien gewonden. “Deze ramp
laat zien dat je veiligheid goed
moet regelen”, meent Raaijmakers.
“Om levens te redden. Maar ook
omdat het je als bedrijf de kop kan
kosten als je dat niet doet.”
Uitbesteden
Raaijmakers onderscheidt twee
soorten risico’s. “Wat uit de grond
komt, olie en gas, is hartstikke
explosief en brandgevaarlijk.
Dat noemen wij procesrisico’s.
Er zijn ook operationele risico’s:
als mensen bijvoorbeeld van
een steiger of een trap vallen.
Beiden zijn van belang, maar de
consequenties van procesrisico’s
zijn groter.”
Van de mensen die gevaar lopen,
is tachtig tot 85 procent (onder)
aannemer. Het meest risicovolle
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werk wordt door de NAM
uitbesteed. Maar ook als het gaat
om – kleiner - lichamelijk letsel
betreft het meestal personeel
van (sub)contractors. “Daarom
staan aannemers centraal
in het verbeteren van de
veiligheidsprestaties.”
Eind jaren negentig riep
de NAM de Contractor
Safety Day – ofwel
aannemersveiligheidsdag
- in het leven. Op die
dag bespreken tientallen
leidinggevenden van
aannemersbedrijven risico’s en
oplossingen. Raaijmakers. “Die dag
is leuk en nuttig, maar daarna gaan
de contractors weer voor een jaar
uit elkaar.” De aannemers wilden
meer continuïteit.
Netwerken
Die kwam er in 2007 in de
vorm van vijf Contractor Safety
Clusters; netwerken van (onder)
aannemers in hetzelfde domein
die - indien nodig - dagelijks
contact hebben over risico’s en
oplossingen. NAM BV faciliteert
en levert een vertegenwoordiger
voor het (dagelijkse) contact.
Raaijmakers geeft een voorbeeld
uit de cluster Project Engineering &

v.l.n.r.:

Mw. C. Meijerink (cluster facility management),
Dhr. A. Marissen (cluster logistics),
Dhr S. Wijnstra (cluster projects, engineering & maintenance),
Dhr P. Langbroek (cluster projects, engineering & maintenance)
en Dhr. C. Raaijmakers (cluster coördinator)

NedTrain B.V.

WAT Group BV
NAM/Shell

TIP

Op het gebied v
moet je niet wille an veiligheid
reren. Laat zien n concureigen fouten ligg waar je
openlijk aan op en en werk
met elke betrokk lossingen
ene.
Maintenance, dat gaat over
onderhoud van NAM installaties
zoals productieplatforms, op
land en op zee - in de volksmond
booreilanden genoemd. “De
(onder)aannemers in die cluster
hadden last van het verschuiven
van data in de planning. Te
vaak hadden ze te maken met
lastminute klusjes, waar ze zich
onvoldoende op voor konden
bereiden. Dat is, zo meenden ze,
niet bevorderlijk voor de veilig
heid. Deze klacht ging meteen
naar de NAM-directie. Die nam
maatregelen. De planning ligt nu
beter en harder vast en wijzigingen
worden tot een absoluut minimum
beperkt.”
De clusters zijn succesvol, meent
Raaijmakers. “Aannemers geven
meer aandacht aan veiligheid.” Dat
ligt aan de (onder)aannemers zelf.
Maar ook aan de houding van NAM.
“We nemen aannemers serieus. We
vragen ze ook te vertellen wat wij
niet goed doen. Die aanpak werkt.”

Colofon

Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Door (onder)aannemers
te stimuleren veiliger te
werken, proberen we het
veiligheidsniveau in de
hele olie- en gasbranche
te verhogen. Daar is nog
een slag te slaan.

zou nu juist uw Goede
Praktijk de competitie
moeten winnen?
Omdat wij hiermee het
veiligheidsdenken van
(onder)aannemers op een
hoger niveau weten te
tillen. We stellen daarmee
een goed voorbeeld, want
overal wordt uitbesteed,
van Rijkswaterstaat tot
ziekenhuizen.

is de Europese
Campagne een goed
initiatief?
Er is zoveel te leren en
te delen. Dat kan niet
breed genoeg gedragen
worden.
Meer info
Dhr. Christian Raaijmakers
c.raaijmakers@shell.com
Meer weten over NAM?
Klik dan hier
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De Stichting Bedrijfstakregelingen
Dakbedekkingbranche ondersteunt
dakdekkers met een veiligheidscoach

Beschermd op het dak
Dakdekkers staan in weer en wind op flinke hoogte, het
hele jaar door. Een arbocoach leert ze de risico’s te zien
en te voorkomen.

H

et dak op doe je niet dagelijks.
Dakdekkers wel. En dat is
niet zonder gevaar. Jos van
der Borgt, coördinator bij de
Stichting Bedrijfstakregelingen
Dakbedekkingbranche somt de
belangrijkste risico’s op. “Valgevaar
en brandgevaar bij het aanbranden
van bitumineuze dakbedekking.”

8

Hoewel het ziekteverzuim, net als
in de totale bouw, in de afgelopen
vijftien jaar is gehalveerd, ligt
het nog steeds 1 a 2 procent
hoger dan het gemiddelde in
de rest van de bouw. Van der
Borgt: “Dat komt vooral door de
combinatie fysieke belasting en
weersomstandigheden.” Zwaar
werk in de ijzige vrieskou kan –
langdurige – klachten aan spieren
en botten veroorzaken. Bovendien
is de gemiddelde dakdekker ouder
dan voorheen: 39, 2. In 1991 was
dat nog 30,6.

“Werken op het dak kan veiliger
en gezonder als dakdekkers zich
bewuster zijn van de risico’s”, licht
Van der Borgt toe. “Te vaak zijn
dakdekkers gericht op hun klus en

Twence Afval
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denken ze niet na over
mogelijk gevaar. Voldoet
die ladder wel aan de
eisen, om maar wat te
noemen.”
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TIP

d en
Communiceer gdoeereen die
duidelijk met ie n zorg
betrokken is. Eningen voor
dat je voorzie eemt in de
onderhoud opn
bouwplannen.

De SBD zette met
medewerking van
werknemersorganisaties
FNV Bouw, CNV Vak
mensen en VEBIDAK
(werkgeversorganisatie/
branchevereniging voor
bitumineuze en kunststof
dakbedekkingsbedrijven)
het project “Veilig & Gezond
op het Dak” op. “Doel is dat
elke dakdekker leert risico’s te
signaleren en te handelen.” Om dat
tussen de oren te krijgen gaan twee
arbovoorlichters van de SBD – de
veiligheidscoaches – elke dag langs

zoveel mogelijk projecten waar
dakdekkers werken. Daar klimmen
ze het dak op en maken foto’s
van bijvoorbeeld een verkeerde
werkhouding. De foto tonen ze ter
plekke aan de dakdekkers. “Daarbij
stellen ze de vraag: Wat doe je

NedTrain B.V.

WAT Group BV
NAM/Shell

verkeerd? En ze geven advies hoe
het beter kan.” Als een onderwerp
vaker terugkomt, organiseert de
SBD samen met het bedrijf een
voorlichtingsavond. Het onderwerp
kan tevens verwerkt worden in
instructiemateriaal en toolboxen.
Hoe reageren dakdekkers? “Meestal
enthousiast. Ze willen zelf ook
veilig en gezond werken.” Maar
zelfs een nee-knikker heeft er baat
bij. “De rapportage gaat naar zijn
bedrijf. Dus ook hij moet nadenken
over verbetering.” Momenteel
heeft SBD twee vaste allround
voorlichters/coaches in dienst.
Volgens Van der Borgt is het
project geslaagd. “We zien dat
onze instructies en adviezen
worden vertaald in gedrag.”Een
ander voorbeeld waaruit dit blijkt
is de campagne over werken in de
hitte. “Daarbij zeggen we tegen
dakdekkers: ‘Het is lekker om in
je blote bast op het dak te lopen.
Maar A: De vrouwtjes beneden op
straat zien dat toch niet. En B: Je
kunt er huidkanker van krijgen.’
Dat is aangekomen. Bedrijven
investeren in toenemende mate
in koelvesten en voeren tropen
roosters in. Fabrikanten maken
hun werkmaterialen steeds lichter.
Kortom: het project is geland.”

v.l.n.r. :

Jos van der Borgt (coördinator), Ad Verhoeven
en Paul Aalders ( arbo voorlichters/coaches)

Colofon

Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Veiligheid moet je zodanig
aanleren dat mensen er
zelf mee aan de slag gaan.
De dakdekkerbranche
deed dat goed. Daarom
willen we dit onder de
aandacht brengen.
zou nu juist uw Goede
Praktijk de competitie
moeten winnen?
Veiligheid moet je doen!
Kijk naar risico ‘s .Denk na
en handel ! Door de 1 op
1 aanpak confronteren we
alle betrokkenen in hun
eigen specifieke situatie.
is de Europese
Campagne een goed
initiatief?
Door informatie en
uitwisseling van Goede
Praktijken werk je in
Europa steeds veiliger en
gezonder. Uitwisseling is
tevens nodig omdat we
steeds vaker producten
en mensen uit andere
Europese landen op onze
bouwlocaties zien.
Meer info
Dhr. Jos van der Borgt
j.vanderborgt@sbd.nl
Meer informatie over de
veiligheidscoaches?
Klik dan hier
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Glass Handling Technic
ontwikkelde een systeem om
kasruiten veilig te repareren

Zonder scherven
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van ruiten in de glastuinbouw tricky business geworden.
Een sectorbreed gedragen samenwerkingsverband
ontwikkelde een onderhoud- en reparatiesysteem
waarmee de reparateur veilig aan het werk kan.

O

TIP
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Denk in de ontwe
van een project a rpfase
het onderhoud. Dl aan
je niet voor verras an kom
te staan en kun je singen
onderhoudswerkza veiliger
amheden
uitvoeren.

Colofon

Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Het helpt de goede initiatieven zichtbaar te maken
voor iedereen.

in de ca ches
bran

Door grotere en hogere kasconstructies is de reparatie

rchideeën, maar ook groente
en fruit gedijen beter door
veel zonlicht. Daarom zijn de
laatste jaren in de glastuinbouw
grotere en hogere kasconstructies
in zwang. Een zeven meter hoge
kas met ruiten van vier vierkante
meter vormt geen uitzondering.

WAT Group BV
NAM/Shell

EUROPEES
GENOMINEERD
v.l.n.r. :

Het is prima voor de bloemen en
planten. Maar bij onderhoudswerkzaamheden kunnen die constructies knap lastig zijn. Zie maar eens
een tientallen kilo’s wegende ruit
van vier vierkante meter veilig te
vervangen. “Toch wordt er nog
op de oude manier gewerkt”, legt
John Berghman van H. Batist Aluminium Constructies in
Wateringen uit. Daarbij
staat het onderhoudspersoneel binnen in de
kas. Reparateurs hangen
aan de constructie onder
de kapotte ruit stalen
beugels, waarin steigerplanken liggen. Bij het
vervangen van een ruit
moet de opperman met behulp van een ladder de ruit
tussen de gewassen door
naar boven steken, naar de

Joost van der Waay (vd Waay Machinebouw BV),
John Berghman (Batist Aluminium Constructies BV)
en Wil Bakker (TST BV)

man op de steigerplank. Als de ruit
boven is, klimt de derde monteur
in de goot en plaatst de ruit samen
met de persoon op de steiger in
de sponningen. Het dek is daarna
afgedicht. De persoon in de goot
kan niet meer naar binnen, maar
moet door de smalle goten over
het dak naar de ladder lopen.
Vallend glas
Tijdens dit proces liggen tal van
ongelukken op de loer. Zo is de
steigerplank niet voorzien van een
hekwerk. En is de glaszetter niet
aangelijnd. Valpartijen zijn daarom
niet uitgesloten. Het kan gebeu-

ren dat de ruit die de opperman
aangeeft tegen de constructie
stoot, geen zeldzaamheid bij
stevige wind. Vallend glas kan de
opperman dan ernstig verwonden.
Bij het positioneren van de ruit in
de sponningen is er een reëel risico
op snijgevaar voor degene die de
ruit aan de onderzijde ondersteunt. Mocht die ruit breken, dan
is het bijna onmogelijk voor de
persoon eronder om de vallende
glasdelen te ontwijken. Daarnaast
is het regelmatig voorgekomen dat
mensen in de goot uitgleden en
door het glas naar beneden vielen.

De sector kwam erachter dat het zo
niet meer ging. “Dat heeft tevens
te maken met een paar ernstige
ongelukken, waarvan één zelfs met
dodelijke afloop”, weet Berghman.
Maar ook lichtere verwondingen
zijn natuurlijk ongewenst. Berghman: “Het aantal ongevallen is niet
zo hoog, circa vier procent. Maar als
spieren of pezen door het vallende
glas worden geraakt, is het verzuim
wel erg lang.”
In 2002 werd daarom het
convenant ‘Veilig repareren’
LEES VERDER 

zou nu juist uw Goede
Praktijk de competitie
moeten winnen?
Er is door de Repair
Shuttle zo’n enorme
verbetering opgetreden
op gebied van veiligheid.
Dat verdient een prijs.

is de Europese
Campagne een goed
initiatief?
Net als in Nederland vindt
ook in de glastuinbouw in
het buitenland schaalvergroting plaats. Ook
die bedrijven zijn gebaat
bij ideeën en producten
waardoor ze veiliger
kunnen werken.
Meer info
Dhr. John Berghman
info@ghtec.nl
Wilt u zien hoe de
Repair Shuttle werkt?
Klik dan hier
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OORDEEL VAN DE JURY
De jury vindt deze Goede Praktijk een excellente sectorbreed
gedragen veilige oplossing vóór en dóór een innovatieve
bedrijfstak, de glastuinbouw. Diverse partijen zijn bij de
ontwikkeling van de Repair Shuttle nauw betrokken geweest.
Het is daarnaast een sprekend voorbeeld van een technische
innovatie gericht op veilig onderhoud, die zich ook terug laat
verdienen in de praktijk. Daarom besloot de jury unaniem deze
Goede Praktijk zowel de Nederlandse prijs, van 2.500,- euro toe
te kennen alsmede te nomineren als Nederlandse inzending
voor de Europese Good Practice Awards 2011.

Stichting CCG
De Stichting CCG (Coördinatie van Calamiteiten in de
Glastuinbouw) bestaat uit de volgende organisaties:
• AVAG (brancheorganisaties van aannemers en installateurs)
•  NVOK (brancheorganisatie van onderaannemers in de
kassenbouw)
•  LTO/Glaskracht (land- en tuinbouworganisatie voor
tuinders en kwekers)
•  OVTO (brancheorganisatie van tuinbouwadviesbureaus)
•  Verbond van Verzekeraars
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opgesteld. Alle partijen die
betrokken zijn bij een glastuin
bouwproject ondertekenden het:
tuinders, kwekers, installateurs
en kassenbouwers via hun
brancheorganisaties, verzekeraars
en banken. In het convenant
kwamen nieuwe richtlijnen. Zo
moesten onderhoudswerkzaam
heden op het dak vanaf de
buitenkant gedaan worden.
Bij glasafmetingen vanaf
1,8 vierkante meter mocht enkel
met veiligheidsglas gerepareerd
worden. En last but not least:
er moest een systeem komen
waarmee reparateurs zich veilig
naar en op het dak zouden kunnen
bewegen.
Een fikse uitdaging. Allereerst
verenigden de verschillende brancheorganisaties zich in de Stichting
CCG. Die ziet toe op de naleving
van het convenant en voert een
controlerende rol uit bij herstelwerkzaamheden na calamiteiten.
Berghman zit in de stichting voor
de NVOK, de brancheorganisatie
van onderaannemers in de kassen
bouw.
Veilige shuttle
De stichting vroeg TST, van
der Waay Machinebouw, De
Groot Techniek BV en H. Batist
Aluminium Constructies BV, stuk
voor stuk bedrijven met ruime
ervaring in kassenonderhoud,
een deugdelijke onderhoudsen reparatievoorziening te

NedTrain B.V.

ontwikkelen. CCG financierde de
helft van het project met hulp
van Hagelunie en de Rabobank.
De andere helft brachten
bovengenoemde bedrijven in.
Berghman: “Het idee wordt echt
sectorbreed gedragen.”
Er ontstond een samenwerking
verband met de naam Glass
Handling Technic Vof (GHT). John
Berghman trekt er de kar. Er werd
gebrainstormd, uitgedacht en
ontworpen. Uiteindelijk vonden
de partners de ultieme oplossing:
de Repair Shuttle, een veilig en
efficiënt reparatiesysteem voor
de buitenzijde van het glasdek.
Een verplaatsingsplatform met
een glaslift en glasopslag rolt over
een rails langs de kasgevel. Op
het dak staat een reparatiewagen
die door de goot naar de
reparatieplaats rijdt. Deze wagen
kan twee personen en een aantal
dekruiten dragen. Op de wagen
is een hijswerktuig aanwezig
met zuignappen, waarmee de
reparateurs het kapotte glas
kunnen verwijderen en het nieuwe
in de sponningen plaatsen. Al
die tijd zijn ze aangelijnd aan de
reparatiewagen.
Flinke baten
De shuttle is op alle fronten een
verbetering. Door de wijze waarop
de steiger is vastgemaakt en
het feit dat de reparateurs zijn
gezekerd, is er zo goed als geen
valgevaar meer. Omdat er niemand

WAT Group BV
NAM/Shell

Colofon

onder de ruit staat, is er bijzonder
weinig kans op letsel als een ruit
breekt. Bovendien is het werk
fysiek minder belastend.
“Niet alleen de onderaannemer
schiet er mee op, ook de afnemer”,
zegt Berghman. “De werkzaam
heden worden efficiënter uit
gevoerd. En er is veel minder tijd
nodig om de ruit te vervangen.
Dat beperkt de kosten. In de oude
situatie werd het glas gerepareerd
vanuit de binnenzijde. Dat veroorzaakte niet alleen schade aan de
gewassen. Maar vergrootte ook
het risico op het overbrengen van
virussen uit andere kassen. Omdat
nu alles van buitenaf geschiedt, is
dat risico voor de afnemer weg.”
“En ook de verzekeraar en de bank
hebben er baat bij”, zo gaat hij
verder. “Een kortere reparatietijd
beperkt de schade. En dat waarborgt de financiële continuïteit van
je klant.” Kortom: eigenlijk zijn alle
organisaties die betrokken zijn bij
een glastuinbouwproject in het
voordeel als ze de Repair Shuttle
gebruiken. Berghman ziet dan ook
geen reden om het systeem niet
aan te schaffen. En dat is bovenal
goed nieuws voor de reparateurs
zelf. “Want wie wil er nu niet
gezond naar huis?”
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NedTrain B.V. betrekt alle
medewerkers bij veiligheid

De vloer op
NedTrain wil niet alleen praten over veiligheid, maar vooral
doen. Het bedrijf rolde daarom een aanpak uit waarbij alle
noodzakelijke activiteiten op gebied van veiligheid worden
gemeten en verbeterd.

‘A

ls je de doorsnee werknemer
in Nederland vraagt
wat veiligheid is, krijg je veel
verschillende antwoorden”, zegt
Peter Booster, manager SHE bij
NedTrain, dat railvoertuigen
onderhoudt, reinigt en reviseert.
“Maar als je er niet dezelfde
betekenis aan geeft, wordt
veiligheid al snel alleen met de
mond beleden. Wij leggen de
nadruk op doen: echt bezig zijn
met veiligheid.”
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Ook bij NedTrain lopen mede
werkers dagelijks risico’s. Op de
revisielocatie van NedTrain, in
Tilburg, worden componenten van
treinen nagekeken en indien nodig,
gerepareerd. Dit gebeurt in grote
werkplaatsen, met alle risico’s die
bij zo’n werkplaats horen. Booster
noemt de meest voorkomende:
beknellinggevaar, oogletsel
als je niet werkt met pbm’s,
enkelletsel als materiaal niet goed

TIP

Zorg dat je alle
medewerkers bij
veiligheid betrekt.

opgeruimd is. “Er lopen rails door
de werkplaats. Als je daar instapt,
kun je je voet bezeren. En een
risico is natuurlijk het aanrijdgevaar
door heftrucks.” Er zijn tal van
redenen die kunnen leiden tot
een ongeval en letsel. Toch is er
wel een eenduidige oplossing te
geven. Booster: “Betrek mensen
op de vloer bij veiligheid, praat
er met ze over en maak risico’s en
oplossingen zichtbaar.”
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Scorebord
NedTrain doet dit met een unieke
methode. “De verschillende
activiteiten zijn ingedeeld in negen
processen”, legt Booster deze
methode uit. “Het werkoverleg
over risico’s is een proces, de RI&E
een tweede, het schoonhouden
van de werkplek een derde
enzovoorts.” Medewerkers en
leidinggevenden van elke afdeling
maken gezamenlijk afspraken over
de processen voor een periode
van zes weken. Na die tijd
wordt gekeken of iedereen
zich eraan gehouden heeft.
Is het materiaal goed
opgeruimd, heeft iedereen
een werkoverleg gedaan?
Aan de processen wordt

SBD

een waardering toegekend.
Booster: “Dat getal zegt iets over de
betrokkenheid van die afdeling bij
veiligheid. Is die beter geworden
of slechter? Als we zien dat een
afdeling lager scoort dan voorheen,
kijken we samen hoe we het
kunnen verbeteren.” Aan de muur
in de fabrieken hangt een groot
bord waarop de processen en de
cijfers staan. Booster: “Zo kunnen
de onderlinge inspanningen van de
afdelingen worden vergeleken.”
Kosten heeft de aanpak eigenlijk
niet. “De processen horen gewoon
bij het werk.” Baten des te meer.
“Het aantal ongevallen daalde sinds
2008 met zeker negentig procent”,
zegt Booster. “Dit kan mede te

NedTrain
B.V.
NedTrain B.V.

maken hebben met onze aanpak.
We merken dat mensen veiligheid
belangrijker zijn gaan vinden.
Hun grondhouding is veranderd.
Ze dragen hun pbm’s, ruimen de
werkplekken netjes op, zetten hun
spullen terug op de juiste plek. Ze
melden gevaarlijke situaties.”
De methode wordt op alle locaties
van NedTrain in heel Nederland
toegepast. Maar Tilburg doet
het misschien wel het beste. Die
vestiging verhuist in 2011 van
Tilburg naar Loven. Booster: “Niet
iedereen gaat mee. Toch werkt
iedereen heel actief mee om
veiligheid op een hoger plan te
brengen. Dat vind ik opmerkelijk.”

WAT Group BV
NAM/Shell

Colofon

Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Het is een competitie die
veel aanzien heeft. Aandacht voor deze aanpak
geeft een stimulans aan
onze medewerkers.

zou nu juist uw Goede
Praktijk de competitie
moeten winnen?
NedTrain streeft ernaar
het veiligste bedrijf van
Europa te willen zijn. Als
we de prijs winnen, zou
dit een kroon op ons werk
zijn.

is de Europese
Campagne een goed
initiatief?
Het is geweldig om op
deze manier van elkaar te
kunnen leren.
Meer info
Dhr. Peter Booster
p.booster@nedtrain.nl
Meer weten over
Nedtrain?
Klik dan hier

In Tilburg werken we alleen als dat ook veilig kan.
Zo niet, dan trekken we onze STOP!&GO! Kaart.
Voorste rij: 2e van links: Harm Hoen (veiligheidskundige);
geheel rechts: Ad van Arkel: (productiemanager)

Inhoud

Voorwoord

BAM Wegen

Traffic Service
Nederland

The WAT Group BV en NAM/Shell
zetten in op een overall aanpak
van veiligheid

“A way of living”
Veilig werken betekent je - constant - bewust zijn van risico´s
en daarnaar handelen. Om dat bij iedereen tussen de oren te
krijgen, ontwikkelde The WAT Group voor NAM B.V. het multi
mediale platform “A way of living”.

E
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igenlijk is “A way of living” een
filosofie. Op de website a-wayof-living.info - bedoelt voor
iedereen die werkt op een locatie
bij NAM/Shell - staat het duidelijk
beschreven. “Als je op één van
onze locaties werkt, betekent dit
dat je je bewust moet zijn van wat
er zoal kan gebeuren op een installatie. Ben je dat niet, dan kun je
een gevaar zijn voor jezelf en voor
anderen. Daarom moet je de tijd
nemen om de risico’s te begrijpen
en te leren wat je in gevaarlijke
situaties moet doen.” De site is ontwikkeld door The WAT Group B.V.
Het communicatieadviesbureau
werkt nauw samen met onder
andere NAM HSE improvement
manager Europa Piet van Dam.

Klare taal
Aanleiding voor “A way of living”
was een incident op één van de
locaties van NAM in 2005. Dat
kostte aan twee mensen het leven.
Het ongeluk vond plaats ondanks
alle inspanningen die NAM zich
had getroost om medewerkers
bewust te maken van risico´s op
de werkplek. “Iedereen was bezig
met veiligheid, maar als je veel
woorden gebruikt, beklijft het
niet”, zegt algemeen directeur van
The WAT Group Pier van Spronsen.
“Wij ‘vertaalden’ procedures en
werkinstructies naar eenvoudige
taal. Zodat iedereen - NAM en
(onder)aannemers - begrijpt wat er
van ze verwacht wordt.”
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Kort en bondig is het motto. Van
Spronsen: “Er zijn tal van rapporten geschreven over wat er
fout kan gaan, maar niemand
snuffelt in een rapport voordat
hij gaat werken. Op de website
kijken ze wel.” Daar staat in klare
taal uitgelegd welke risico’s om
de hoek komen kijken. Bij elke
stap. Op de werkvloer kunnen
medewerkers speciale folders op
zakformaat inzien. Daarnaast zijn
er presentaties, dvd’s en is alle informatie te vinden in een speciale
opbergbox, die op iedere NAM
installatie aanwezig is. Kortom:
iedere medewerker weet wat
de gevaren zijn en wat hij moet
doen om deze te voorkomen. Het

v.l.n.r. :

Piet van Dam en Pier van Spronsen

SBD

blijft bovendien niet bij lezen en
weten. Voordat het werk aanvangt,
nemen onderhoudsmedewerkers
de risico’s samen met een leidinggevende door. Pas als elke stap om
het veilig te maken is gezet, wordt
groen licht gegeven.

NedTrain B.V.

WAT Group BV
WAT Group BV
NAM/Shell
NAM/Shell

het aantal ongevallen gereduceerd
heeft tot nul door “A way of living”.”
“Het lastige met cijfers is dat deze
morgen weer anders kunnen zijn”,
relativeert Van Spronsen deze
opmerking. “Maar wat hij hiermee
uitdrukt is dat hij blij is met het
materiaal. Ook andere contractors
zijn enthousiast. En dan druk ik me
nog zacht uit.”

Open
Iedereen kan de website op, zonder code of inloggen. “Dat is uniek”,
meent Van Spronsen. “Er zijn
maar weinig organisaties
die dat doen.” Van Spronsen
TIP
vindt “A way of living” nu al
geslaagd. “Regelmatig komen
wij samen in een werkgroep.
Afgelopen dinsdag vertelde
een contractor dat zijn bedrijf

lder.
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Voorkome beter
nog altijd zen.
dan gene

Colofon

Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Wat we doen, leidt tot
veiliger werken en daar
zijn we apetrots op.

zou nu juist uw Goede
Praktijk de competitie
moeten winnen?
Veel mensen in de gas- en
olie-industrie kunnen
voordeel hebben bij deze
aanpak.

is de Europese
Campagne een goed
initiatief?
Ja, het onder de aandacht
brengen van goede
initiatieven op het gebied
van veiligheid is een
goede zaak.

Meer info
Dhr. Pier van Spronsen
(The Wat Group)
pier@thewatgroup.com
Dhr. Piet van Dam (NAM/Shell)
Piet.vandam@shell.com
De website zien?
Klik dan hier
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Dit E-zine met een selectie van Nederlandse Goede Praktijken is gemaakt
door het Nederlands Focal Point in het kader van de Europese Campagne
‘Een gezonde werkplek’, die gedurende 2010 en 2011 gaat over het onderwerp
veilig onderhoud.
De activiteiten van het Nederlands Focal Point worden door TNO Kwaliteit
van Leven uitgevoerd en gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid .

TEKST
Hellen Kooijman, Utrecht.
VORMGEVING EN OPMAAK
Jennifer Keek,
Coek Design, Zaandam.
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BEELD
Ermin de Koning
puurontwerp, Westzaan.

COÖRDINATIE EN EINDREDACTIE
Tanja de Jong, Nederlands Focal Point.
Jos de Lange, Nederlands Focal Point.
Meer informatie
Nederlands Focal Point
Postbus 718, 2130 AS Hoofddorp
023 5549471
nederland_fop@osha.europa.eu
www.arboineuropa.nl/campagne

NAM
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NedTrain B.V.

WAT Group BV
NAM/Shell
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Colofon

