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

■

VAKMANSCHAP

■

GRONDBEGINSELEN

■

INFORMEREN

■

UITSTRALING

HOE DRAAG JIJ BIJ AAN DE
UITSTRALING VAN VAN GELDER?
In de maanden juli, augustus en september staat de pijler Uitstraling centraal. Dit is de laatste pijler
die we behandelen in onze (nu nog) lopende veiligheidscampagne. Ook nu een toolbox en video om
met elkaar het gesprek aan te gaan welke bijdrage jij aan de Uitstraling van Van Gelder kunt bijdragen.
Bekijk eerst de video en

Bij de pijler Uitstraling horen ook vier thema’s.

behandel daarna met jouw

We behandelen ze hieronder.

collega’s deze toolbox.
De video staat op Vind,

Een nette overzichtelijke werkplek

maar is ook te bekijken

Je hebt Jan-Willem van den Bergh, uitvoerder bij Aan-

via deze QR-code.

nemingsmaatschappij Van Gelder, horen zeggen dat
het belangrijk is dat het materiaal en materieel waarmee je werkt veilig afgeschermd staat. Dit zodat derden,

Uitstraling

zoals kinderen, er niet bij kunnen. Hierbij is het ook

“Jij bent het visitekaartje van Van Gelder”, zo meent

belangrijk dat materialen niet worden opgeslagen bin-

directeur Harm van den Hoogenhoff van Aannemings-

nen de zichtlijnen van verkeersdeelnemers. Door dit te

maatschappij Van Gelder regio Zuid. Dat betekent dat

doen, beperk je (bijna) ongevallen en incidenten, kan

je nette werkkleding draagt, een goed georganiseerde

iedereen veilig aan het werk en gaat iedereen weer

werkplek hebt en werkt met onderhouden en gekeurd

veilig en gezond naar huis. Het werkterrein op een

materieel. Dit is de basis om veilig te werken. Ziet het

overzichtelijke manier inrichten draagt dus bij aan een

er buiten op het werk goed uit? Dan heb je volgens

veilig werkplek voor jezelf en voor de omgeving.

de directie de eerste punt al te pakken. De pijler Uitstraling en de uitwerking daarvan, helpt jou begrijpen
wat de directie hiermee bedoeld.

Heb jij een
nette en
overzichtelijke
werkplek?
Wat kan er beter?
Jan-Willem van den Bergh

Harm van den Hoogenhoff
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Klantvriendelijkheid
Het is belangrijk dat bewoners tijdig worden geïnfor-

Welke
werkkleding
gebruik jij
om veilig te
werken?

meerd en ook de juiste informatie ontvangen over de
werkzaamheden die worden uitgevoerd. Denk hierbij
niet alleen aan bewoners, maar ook aan verkeersdeelnemers en bijvoorbeeld reizigers met het openbaar
vervoer (perrons en overwegen). Het tijdig verstrekken
van de juiste informatie verhoogt de klantvriendelijkheid.
Commercieel directeur Nico Veenendaal van Scherrenberg BV geeft in de video aan dat het belangrijk is dat het

Carel den Hartog

werkterrein zo wordt ingericht, dat er zo min mogelijk
overlast ontstaat voor derden. Betrek bij het inrichten

Materieel

van jouw werkterrein ook de onderaannemers en kijk

Tot slot vertelt Chef werkplaats Egbert van Dorp in de

met elkaar wat de beste én veiligste inrichting is.

video dat de Materieeldienst zorgt voor het onderhoud
aan het materieel. Net en verzorgd materieel zorgt
ervoor dat medewerkers meer betrokken zijn en daardoor op een verantwoorde manier met het materieel

Hoe houd
jij rekening met
de omgeving en
onderaannemers bij
het inrichten van
een werkterrein?

omgaan. Dit verhoogt de veiligheid. Ook vergroot dit
de verantwoordelijkheid waardoor medewerkers zelf
ook de staat van het materieel controleren. Dus eigenlijk
voert men, voordat het werk wordt gestart, een LMRA
uit. Gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het mate
rieel verhoogt het niveau van veilig werken.

Nico Veenendaal

Nette werkkleding
Door het verstrekken van de juiste werkkleding, zorgen
wij ervoor dat de Van Gelder-medewerkers een nette
en professionele uitstraling hebben. Werkkleding voorzien van bijvoorbeeld reflecterende striping, draagt ook
nog eens bij aan jouw veiligheid. Je werkt tenslotte
dicht bij het verkeer, met en tussen machines en daarom moet je goed zichtbaar zijn. Carel den Hartog,
Hoofd KAM, legt in de video uit waarom nette en juiste
werkkleding zo belangrijk is. Zo vertelt hij dat er ook
een kledingcommissie binnen Van Gelder is. Zij streven
ernaar dat iedere Van Gelder-medewerker de juiste
werkkleding voor zijn werkzaamheden ontvangt. Zo
kan iedereen het werk veilig uitvoeren.
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Wat kan
er volgens jou
beter als we het
over ons materieel
hebben?
Egbert van Dorp

