van gelder|bewust veilig
Aan de hand van vijf pijlers werkt een medewerker van Van Gelder bewust veilig:
BETROKKENHEID

■

VAKMANSCHAP

■

GRONDBEGINSELEN

■

INFORMEREN

■

UITSTRALING

WELKE INFORMATIE IS VOOR JOU
BELANGRIJK OM VEILIG TE WERKEN?
Om veilig te kunnen werken heb je de juiste informatie nodig. De pijler Informeren helpt jou hierbij.
Aan de hand van deze toolbox en een video leggen wij uit hoe de juiste informatie jou dan helpt om
veilig te werken.
Bekijk eerst, bij voorkeur met elkaar, de video. Vijf

Als directie staan
wij ervoor dat onze
medewerkers goed
geïnformeerd zijn.

collega’s vertellen je wat zij verstaan onder de pijler
Informeren. Ben je klaar met kijken? Neem dan de
toolbox door en bespreek met elkaar welke informatie
voor jou belangrijk is om veilig te werken.

De video staat in de

Mark Linde

KAM-nieuwsbrief
op Vind of is te bekijken

Onder de pijler Informeren vallen vier thema’s die

via de QR-code.

we hieronder toelichten.
Werkomgeving

Informeren

In de video vertelt projectleider Bert-Jan Kragt (VGTEL)

Directeur Mark Linde van Van Gelder Telecom vertelt in

dat het belangrijk is om de omgeving waarin we werken

de video dat de directie van Van Gelder het ontzettend

te voorzien van informatie. Met brieven informeer je

belangrijk vindt dat, iedereen die voor ons werkt,

bewoners bijvoorbeeld voorafgaand aan het werk. Ook

voorzien is van de juiste informatie. Met de juiste infor-

het plaatsen van wegafzettingen of het aankondigen

matie kan jij namelijk veilig werken. Ook is het belang-

van wegafzettingen brengt derden op de hoogte van

rijk dat jouw werkzaam
heden geen gevaar zijn voor

onze werkzaamheden.

derden, zoals verkeersdeel
nemers en bewoners. De
pijler Informeren helpt je die gevaren te herkennen en
voorkomen. Dat gebeurt tijdens een startwerkinstructie.
Hier word je geïnformeerd over wat er van je wordt
verwacht, welke veiligheidsaspecten er zijn en welke
veiligheidsmaatregelen er genomen moeten worden
om het werk correct en veilig uit te kunnen voeren.

Weet jij welke risico’s
voor derden rondom onze
werkomgeving kunnen
ontstaan? Zijn derden van te
voren goed geïnformeerd?
Wat kan er beter?

Bert-Jan Kragt

toolbox
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Benodigde informatie verstrekken

Aanspreken

Schouwer Frits van der Meer (VGTEL) geeft in de video

Alfred Hulleman, vakman GWW (VGAM), vertelt in de

aan dat het belangrijk is dat iedereen wordt voorzien

video dat het belangrijk is om collega’s, medewerkers

van de juiste informatie. Dit zodat jij veilig aan het

van onderaannemers en derden aan te spreken op

werk kan. Onder het verstrekken van de benodigde in-

onveilig gedrag of onveilige handelingen. Door elkaar

formatie verstaan we bijvoorbeeld dat jij weet waar

aan te spreken voorkom je namelijk onveilige situaties.

kabels en leidingen liggen. Jij gaat veilig aan het werk en

Jij wilt toch ook dat iedereen aan het einde van de

het risico op ongevallen en incidenten wordt verkleind. En

werkdag weer veilig thuiskomt? Aanspreken op on

zo gaat iedereen weer veilig en gezond naar huis.

veilig gedrag kan ook betekenen dat dit gaat over de
gezondheidsaspecten die zich op de lange termijn
kunnen voordoen. Denk bijvoorbeeld aan fijnstof dat
vrij kan komen tijdens het slijpen óf het niet gebruiken

Krijg jij voldoende
informatie om veilig
te kunnen werken?
Mis jij informatie?
Zo ja, welke?
Frits van der Meer
Middelen
Voor het verstrekken van informatie aan collega’s gebruiken we middelen zoals laptops, telefoons en/of

van gehoorbescherming.

Spreek jij collega’s wel
eens aan op onveilig gedrag
of onveilige handelingen?
Welke aspecten zie jij nog
meer in je werk die de
gezondheid op de lange
termijn beïnvloeden?

tablets. Maar we gebruiken ook programma’s om jou te

Alfred Hulleman

voorzien van informatie. Gertjan Dunnewind, projectcoördinator bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder
(VGAM) legt in de video uit dat het GIS-systeem een
middel is dat we in de voorbereiding van het werk
gebruiken. In dit GIS-systeem wordt informatie geplaatst, zodat het buitenpersoneel niet voor verrassing
en komt te staan, veilig kan werken en zo ongevallen
kan voorkomen.

Heb jij voldoende én
de juiste middelen om
jouw werk veilig uit te
kunnen voeren? Welke
middelen zou jij graag
willen gebruiken?

Gertjan Dunnewind

toolbox
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