Veiligheidsgedrag industrie

CONSEQUENTIES
X

Zeer
Ernstig

Vergaande disciplinaire actie:
Schorsing tot ontslag

Ernstig
Schriftelijke
berisping
Matig
Risico / Ernst

Coaching

Mate van ongewenst gedrag
Vergissing

Slordigheid

Eenmalig

Bewuste overtreding

Meer dan 1 keer

Aanvaarding, open staan voor...

Opzettelijke fout
Vaker overtreden van regels
Niet willen aanvaarden

Voorbeelden ONGEWENST veiligheidsgedrag
Licht: kans op EHBO, beperkte schade
» Verkeerde of ontbrekende PBM
» Slechte housekeeping werkplek
» Verkeerd gebruik gereedschap

Matig: kans op rapporteerbare ongevallen, serieuze schade
» Niet dragen voorgeschreven PBM
» Niet gebruiken van alarmeringsmiddelen wanneer verplicht (H2S-, Ox/Ex-, CO pieper)
» Werken met een onvolledige vergunning
» Klimmen met materiaal in de handen
» Negeren van afzettingen
» Overschrijden maximumsnelheid met voertuigen
» Bellen in het voertuig of smartphone gebruiken

Ernstig/zeer ernstig:
kans op zware ongevallen, grote schade
» Overtreden essentiële veiligheidsregels
» Niet voldoen aan de Extreem Hoog Risico-procedure
» Niet voldoen aan de SIR-procedures
» Overbruggen of verwijderen van beveiligingen
» Onder invloed zijn van drugs en/of alcohol op het werk

X=H
 andelingen waarbij extreem gevaar voor
mensen of eigendommen kan ontstaan

AANSPREEKWIJZER

Licht

Geregistreerde
Mondelinge berisping

Aanspreek gradaties
» Zichtbare afwijkingen van eenvoudige afspraken: (consequent) corrigeren zonder discussie
» Afwijkingen van procedures: vraag waarom, corrigeer daarna, handhaaf procedure
» Complexe issues: discussieer over de aanpak
Aanspreekmethode
» Praat vanuit de ik-vorm: ik constateer...
» Geef aan welk ongewenst gedrag je hebt geobserveerd
» Luister naar de reactie
» Geef feitelijk aan wat je van het geobserveerde gedrag vindt en waarom
» Geef aan wat het gewenst gedrag is of zoek samen naar een oplossing
» Maak een concrete afspraak over hoe verder
» Controleer of de afspraak wordt nagekomen
Als je zelf wordt aangesproken
» Ga ervan uit dat de persoon die jou aanspreekt het beste met je voor heeft
» Luister naar wat de persoon bedoelt
» Accepteer dat je wordt aangesproken
» Kom samen tot een goede oplossing

Veiligheidsgedrag industrie

BELONING

Mogelijkheden tot belonen van personen
en groepen, Taart-Gebak-Ludieke actie
Vermelding in Mourik Media
Persoonlijke beloning
Near Miss/SiSser van de maand/jaar
Blijf Alert Trofee
Persoonlijk
compliment
Duur van positief gedrag

Uur

Dag

Week

Maand

Jaar

Duur van project

Voorbeelden GEWENST veiligheidsgedrag
Persoonlijk, werkplek
» Voert medewerker een goede LMRA uit en draagt hij PBM volledig
» Doet hij extra moeite om zichzelf te beschermen
» Doet hij extra moeite om de werkplek en collega’s te beveiligen
» Kaart hij onveilige situaties aan, lost hij deze op en start hij het werk dan pas veilig
» Schrijft hij een bijzonder goede Sissermelding

Project
» Werknemers starten een karwei met een goede werkhouding
» Werkt men zonder letsel en schade in de betreffende periode
» Stellen medewerkers een veiliger werkmethode voor en voeren zij deze uit
» Zijn medewerkers een voorbeeld voor derden en zorgen
zij voor een hogere standaard

Locatie
» Eén jaar zonder rapporteerbaar ongeval
» Eén jaar zonder verzuimongeval
» Beloning door de klant als gevolg van
goede veiligheidsprestaties

Werkmaatschappij
» Eén jaar zonder verzuimongeval
» TRIR onder gestelde target

Essentiële veiligheidsregels
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Houd je met de HOOGSTE
PRIORITEIT aan specifieke regels
en procedures van de opdrachtgever
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Werkplek

Gezamenlijk vieringen
locatie, vestiging, project,
werkmaatschappij
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VEILIGHEIDSREGELS

Locatie

Grootte effect positief veiligheidsgedrag

Werkmaatschappij
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Gebruik ALLEEN GOEDGEKEURDE
en CE-GEMARKEERDE gereed
schappen, hijsmiddelen of materieel

STA NOOIT onder of in
het valbereik van een
hangende hijslast

GEBRUIK van alcohol of drugs
tijdens (of voor) het werk is
VERBODEN

BETREED NOOIT besloten ruimten
(tanks, riolen, kelders) zonder de
noodzakelijke gasmetingen en
-procedures

Verricht alleen ONDERHOUD aan
VEILIGGESTELDE machines en
equipment

BESCHERM JEZELF tegen
valgevaar op hoogte (>2 meter)
of bij putten

OVERBRUG NOOIT beveiligingen
van machines of systemen

Zorg dat je ZICHTBAAR bent en
GEZIEN wordt door bedieners van
kranen en groot materieel

GEBRUIK van voorgeschreven
persoonlijke beschermings
middelen is VERPLICHT

