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

■

VAKMANSCHAP

■

GRONDBEGINSELEN

■

INFORMEREN

■

UITSTRALING

ACHTERLATEN WERKLOCATIE TIJDENS
KERSTPERIODE
Eerst checken dan vertrekken
Nog een kleine week en dan begint de kerstvakantie. Daarom in deze extra toolbox aandacht
hoe je jouw werklocatie het beste achter kunt laten. Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk om
zoveel mogelijk (materieel en klein materiaal etc.) naar de vestigingen te brengen.

CHECKLIST LAATSTE WERKDAG 2020:
■ Zijn de pompen afgetapt?
■ Zit er zout in de pot (toiletten in units en keten)?
■ Is het water afgesloten en afgetapt (units en keten)?
■ Denk ook aan de boiler, die moet je separaat

aftappen en doorblazen. Anders gaat hij stuk.
■ Doe eventueel een bouwwatch

(bij risicovolle locaties).
■ Staat de dixi niet tegen een unit? Deze worden

namelijk nog wel eens in de brand gestoken.
■ Is de dixi gezekerd tegen omwaaien/omgooien?

OP DE EERSTE WERKDAG VAN 2021:

■ Breng je al het kleine materiaal en materieel terug

■ Check of er niets is gestolen. Is er iets gestolen dan

naar de vestiging?

moet dit gemeld worden en er moet aangifte worden

■ Zijn putten/sleuven dichtgelegd of duidelijk afgezet?

gedaan. Vergeet niet om ook een KAM-melding te

■ Zijn bouwhekken dichtgezet en gezekerd tegen

doen. Dit kan via de Van Gelder Bewust Veilig app,

omvallen door windvlagen?
■ Zijn stroomvoorzieningen van verdeelkasten uitge-

de rode meldingsknop in het BMS of via Vind.
■ Controleer of de KLIC-melding nog geldig is.

schakeld?
■ Is onnodig afzetmateriaal opgeruimd?
■ Zijn schaftketen zoveel mogelijk binnen de bouw-

hekken geplaatst?

TIP: MAAK FOTO’S VAN DE SITUATIE
ZOALS JE HET ACHTERLAAT.

■ Zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben

tot de werklocatie.
■ Zit alles goed op slot? Keten, depots, hekken,

kasten, schakelkasten van de VRI, relaiskasten en
ruimtes van de middenspanning en overige installaties? En zijn de sleutels veilig opgeborgen?
■ Zijn er nog laptops en tablets in de keet?

Vergeet ze niet mee te nemen.

Wij wensen je
hele FIJNE DAGEN.
Op naar een VEILIG
NIEUWJAAR!

■ Zitten er geen sleutels meer in de machines die op

het werk achterblijven?
■ Zijn alle opladers uit de stopcontacten verwijderd?
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