BEDENK JIJ DE NAAM
VOOR ONZE VEILIGHEIDS-

MASCOTTE?
"Hallo,
ik ben de nieuwe
mascotte voor veilig
werken binnen ons bedrijf.
Ik stimuleer samenwerking
en verbeteringen op het gebied
van veiligheid. Met tips en goede
voorbeelden herinner ik je aan
veilig werken. Kortom, ik ben
dé veilige vakgenoot van
Waterschapsbedrijf
Limburg."
mij
Help
aan een naam? Doe
mee aan de prijsvraag
en maak kans op een
cadeaubon t.w.v. €100
Mail je idee naar:
veiligwerken@
wbl.nl

JIJ

j

e zult de mascotte het komende jaar vaak zien. De mascotte
verschijnt in filmpjes, het personeelsblad, op intranet, posters en
komt zelfs bij je thuis!

Sinds september 2014 werken we hard
aan het verbeteren van de veiligheid
binnen ons bedrijf. Dit doen we samen
in het project “Veilig Werken, Gewoon

Doen!” (VWGD). De mascotte zal
ons op allerlei plekken aan veilig
werken herinneren.
Omdat we jouw inbreng belangrijk
vinden, vragen we je mee te denken
over een leuke, passende fantasienaam
voor de mascotte. Doe mee aan de
prijsvraag & maak kans op een cadeaubon t.w.v. 100 euro! Mail je idee vóór
21 juni 2015 naar veiligwerken@wbl.nl
*maximaal 3 namen p.p.

I k ben V I C de nieuwe mascotte
voor veilig werken binnen ons bedrijf. I k
stimuleer samenwerking en verbetering
op het gebied van veiligheid. M et tips
en goede voorbeelden herinner ik je
aan veilig werken. K en jij onze
veiligheidswaarden al?

M ijn
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H allo collega´ s
van Waterschapsbedrijf
Limburg!
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!
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A fgelopen weken hebben veel collega’ s
meegedacht over een leuke naam voor
de veiligheidsmascotte. De naam V I C
past goed bij de mascotte. V I C staat voor
V eiligheid I n C ontrole en is de afkorting
van victorie: overwinning. Je zult de mascotte dit jaar regelmatig zien. V I C herinnert je aan veilig werken en verschijnt in
filmpjes, het personeelsblad, op intranet,
posters en komt zelfs bij je thuis!

Veiligheidswaarden
V E R A N T WO O R DE LI JK H E I D N E M E N

O P E N N A A R
E LK A A R Z I JN

C O N T IN U
V E R B E T E R E N

I k neem verantwoordelijkheid voor mijn
eigen veiligheid en die van een ander

I k spreek anderen aan op
onveilig werken

I k meld alle O V S H ’ s ( zowel
ongevallen als bijna- ongevallen)

Directeur, managers en teamleiders
geven het goede voorbeeld

I k complimenteer anderen met
veilig werken

I k leer van ongevallen en
bijna- ongevallen

I k houd me aan de geldende
veiligheidsregels

I k communiceer vanuit respect,
openheid en vertrouwen

I k deel mijn ervaring en ex pertise
met anderen

VI C

draagt

VE I L I G H E I D S S C H O E N E N

Jij ook?

Veiligheids-

schoenen

dragen is
verplicht
op de RWZI’s!

Overal, behalve van
toegangspoort naar
parkeerplaats naar
bedrijfsgebouw.

Veiligheidssc ho enen aan! H elp en herinner elk aar hieraan.

Veilig Werken Gewoon Doen

80 VERBETERPUNTEN

Nieuwsf lits

Een selectie van
resultaten:
Acute ATEX veiligheidsknelpunten op
RWZI’s zijn verholpen;
Workshops ATEX-bewustwording voor 109
WBL-medewerkers uitgevoerd;
Cursus ATEX voor mechanical, E&I,
ontwerpers en werkvoorbereiders gegeven;
Introductie veiligheidswaarden en -regels;
KPI’s zijn bepaald en vastgelegd in MARAP;
Veiligheid & crisisbeheersing in nieuwe unit
ondergebracht;
Veiligheid structureel op agenda WBLoverleggen;
Interne audits opgestart;
RI&E Limmel uitgevoerd;
Veiligheidsborden op RWZI’s geplaatst;
Gestart met aanbrengen belijning op RWZI’s;
Veiligheidsmascotte VIC is geïntroduceerd
en geeft info en tips;
Communicatie gestart via intranet, posters
en monitoren.

V

orig jaar zijn we gestart met het
project “Veilig werken, gewoon
doen”. Doel is een Pure Klasse te bereiken op het gebied van veiligheid,
zodat we het veiligste zuiveringsbedrijf van Nederland worden. Tijdens
de Dag van de Veiligheid op 27-11-14
zijn de veiligheidsbomen gevuld met
verschillende kleuren appels. Wat
gaat goed en wat kan beter? Van de
ruim 80 aangedragen verbeterpunten is inmiddels al 50% gerealiseerd.

Wat realiseren we
komende periode?
Opleidingsplan opstellen voor
ATEX-trainingen;
Voorbereiden bestek ATEX veiligheid
optimaliseren op RWZI’s;
Team Veiligheid & crisisbeheersing
verder op formatie brengen;
Uitvoeren programma teamleiders
Veilig Werken, Gewoon Doen!;
Toepassen PDCA op veiligheidsaspecten;
Structureel invoeren toolboxmeetings;
Werkevaluaties, incl. werkvergunningen;
Structureel inzetten risicomatrix;
Orde en netheid verbeteren;
Communicatiebord op RWZI’s.

50% is

gerealiseerd

