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

■

VAKMANSCHAP

■

GRONDBEGINSELEN

■

INFORMEREN

■

UITSTRALING

VAKMANSCHAP: WAT HEB JIJ HIER AAN
EN WAT KUN JE ERMEE?
De volgende pijler die centraal staat in onze lopende veiligheidscampagne is Vakmanschap.
De eerste periode stond de pijler Betrokkenheid centraal. We gingen met elkaar in gesprek over
wat Betrokkenheid voor jou inhoudt en wat jij ervan kan leren. In deze toolbox staat de pijler
Vakmanschap centraal met ook nu als doel om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.
In de video, die in de KAM-nieuwsbrief staat, zie en

Ervaring

hoor je wat Vakmanschap voor Van Gelder betekent.

Met jouw ervaring én kennis ken je de verbanden in de

Vakmanschap bestaat uit vier thema’s: Kennis, ervaring,

werkzaamheden. Hierdoor kun je onveilige situaties

juiste gereedschap en juiste materialen. Vijf collega’s

voorkomen. Ervaring is de beste leermeester. Je leert

vertellen je wat Vakmanschap voor hen inhoudt. Ook

namelijk het meeste van wat je zelf hebt meegemaakt.

regiodirecteur Gert Verzijl komt aan het woord.

Daarnaast is het belangrijk om ervaring op te bouwen
door te leren van elkaar en jouw ervaringen over te

Hieronder lichten we hun verhalen

dragen aan je collega’s. Ferdinand Verhoeff en Arno

schriftelijk toe. De video staat in de

van der Burg, Aannemingsmaatschappij Van Gelder,

nieuwsbrief en is ook te bekijken

weten uit ervaring dat je veiliger werkt in vaste teams.

via de QR-code.
Kennis
Edwin Hermans, projectleider bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder past - samen met zijn team dagelijks zijn opgedane kennis toe in de praktijk.
Kennis hebben van voorschriften, regels en procedures
is onmisbaar voor de uitvoering van je werkzaam

Deel jij jouw
ervaring met
collega’s of
houd jij dit
voor jezelf?

heden. Het hebben van diploma’s en certificaten geeft
een aantoonbaar kennisniveau. Door het hebben van
voldoende kennis kun je dus veiliger werken.

Heb jij
voldoende
kennis om veilig
te kunnen
werken?
Edwin Hermans
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Arno van der Burg

Ferdinand Verhoeff
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Juiste gereedschap

VAKMANSCHAP

Volgens Karel Wiessner, voorman Van Gelder Kabel-,

Regiodirecteur Gert Verzijl heeft de visie van de directie,

Leiding- en Montagewerken, is het gebruiken van het

op het onderdeel vakmanschap, duidelijk verwoord:

juiste gereedschap het halve werk. Hij werkt daarom

Wat heb je nodig om een (nog) betere vakman te worden?

alleen met het juiste gereedschap en gebruikt het
volgens de gebruiksvoorschriften en past het toe
waarvoor het is bedoeld. Let erop dat je alleen met
gereedschap/materieel werkt die zijn voorzien van een
geldige keuring!

Ken jij de
gebruiksvoorschriften van
het gereedschap
dat jij gebruikt?

Karel Wiessner

Denk daar eens over na aan de hand van de vier
thema’s. Noteer deze voor jezelf en ga hierover
op een geschikt moment in gesprek met je leiding
gevende. Denk bijvoorbeeld aan het functio
neringsgesprek. Je mag natuurlijk ook contact
opnemen met de afdeling P&O om dit onderwerp
met hen te bespreken.
WAT HEB JIJ AAN HET THEMA VAKMANSCHAP?
EN WAT KUN JIJ ERMEE?

Ik heb
nog een
paar vragen
aan jou!

Juiste materialen
Bas de Jong zorgt er in zijn functie als hoofd project

Gert Verzijl

coördinatie voor dat de juiste materialen op tijd op de
werklocatie zijn. Hierbij is de laatste check op het
materiaal onmisbaar. Als blijkt dat er gebreken zijn in
de geleverde materialen, dan kan dat leiden tot een
niet veilig eindproduct. Ook kan het voorkomen dat
niet het juiste materiaal geleverd is. Dit kan dan weer
leiden tot frustratie, stagnatie en het ad hoc oplossen van
problemen, waardoor er weer nieuwe risico’s ontstaan.

■ Kennis

Welke opleiding of cursus zou jij willen volgen om
meer kennis op te doen van je werk? Welke kennis,
die je nu al hebt, wil je graag terugzien in de vorm
van een diploma of certificaat?
■ Ervaring

Waar zou je graag ervaring in op willen doen?
Of misschien meer ervaring over willen opdoen?

Controleer jij
altijd of je de
juiste materialen
hebt ontvangen?

Welke ervaring zou je willen delen en hoe zou je dat
kunnen doen? En wat heb je daarbij nodig?
■ Juiste gereedschap

Welke gereedschappen mis je of welke zou je graag
tot je beschikking willen hebben, zodat je je vak
beter kunt uitvoeren?

Bas de Jong

■ Juiste materialen

Wat is er nodig om beter om te gaan met materialen
die je moet verwerken? Welk materiaal moet er juist
wel of niet worden toegepast?
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