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Verslag Directie Toertje
Inmiddels hebben we al een groot deel van jullie
gesproken tijden het directietoertje: de toolbox met
als onderwerp het veiligheidsbeleid van Versluys
en ons programma VZO. Na een korte uitleg van de
veiligheidsladder en een toelichting van mijn kant over
ons beleid en doelstellingen, was er tijd voor vragen
en discussie. Bij alle bijeenkomsten was ik weer onder
de indruk van de betrokkenheid en de vakkennis van
onze mensen. Het is mij opnieuw duidelijk geworden
dat veilig werken bij iedereen onder de aandacht is,
maar dat we in de praktijk nog wel voor wat uitdagingen
staan. Mijn oproep is daarom dat we iedere dag met
elkaar het goede gesprek aan gaan. Het gaat hierbij
niet om verwijten of beschuldigen, maar om oplossen
en verbeteren! Niet voor niets hebben we dit ook in
onze gedragsregels opgenomen: spreek elkaar aan, en

Omdenken tijdens het
Energy Safety Festival

laat je ook aanspreken op het gebied van veiligheid.
Daarom ook onze vraag om onveilige situaties en zaken
die voor verbetering vatbaar zijn te melden, liefst via de
more app: op deze manier krijgen we overzicht over de
grootste probleempunten. Laten we met elkaar Versluys
nog beter en veiliger maken!

Op 7 oktober vond het Energy Safety Festival plaats
in Bunnik. Tijdens het festival, waar Versluys
Verkeerstechniek partner van is, zijn wij met onze
ketenpartners in gesprek gegaan over de vraag hoe we
samen veiliger kunnen werken op en aan de weg.
Wij gingen er met een paar pittige stellingen en vragen in.
Is een weg-afsluiting echt noodzakelijk? Moeten we niet
standaard de weg afsluiten? En dat we daar alleen maar van
afwijken als blijkt dat het echt niet nodig is? En hoe overtuig
je je opdrachtgever en of wegbeheerder van de noodzaak.
Omdenken dus!

Maandag 22 t/m donderdag 25 november en maandag
6 t/m woensdag 8 december is de audit voor de
Veiligheidsladder. We zijn er helemaal klaar voor!

Jan de Boer

Bij Versluys Groep
werken we altijd veilig

Leveranciersbijeenkomsten

De 10 basis veiligheidsregels hebben we aan je
uitgereikt als flyer, je ziet ze overal als poster hangen
en ze worden ook tijdens de toolboxmeetings
besproken. Zo’n veiligheidsregel moet gaan ‘leven’ dus
dat vraagt om een nadere toelichting.

Onlangs hebben we onze belangrijkste leveranciers
en partners uitgenodigd om met ze te praten over ons
veiligheidsbeleid. Uiteraard hebben we ons programma
“Veiligheid Zonder Omwegen” aan hen toegelicht. Het was
goed te merken dat veiligheid ook voor ieder van hen een
belangrijk thema is. Enkele partners, zoals Millenaar &
van Schaik en Van Doorn, zijn zelfs al gecertificeerd op de
veiligheidsladder en konden hun ervaringen op dit gebied
met ons delen. We hebben aangegeven dat veiligheid
voor Versluys een belangrijk criterium is en dat wij in onze
samenwerking een gezamenlijke pro-actieve benadering
nastreven. We vragen en verwachten van onze partners
en hun medewerkers – net als van onszelf - veilig gedrag.
En we waarderen het ook dat zij veilig(er) werken mogelijk
maken door hun observaties en verbetervoorstellen met
ons te delen! Jaarlijks zullen we met onze belangrijkste
zakenpartners het gesprek over veiligheid aangaan en ook
zullen we, conform ons KAM-systeem, bij de selectie en
beoordeling van onze leveranciers, nog meer aandacht
geven aan veilig werken. Veilig werken doe je niet alleen!

Bij Versluys Groep werken we altijd veilig. Onder het
motto Veiligheid Zonder Omwegen! betekent dit dat ik:
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Altijd een LMRA doe voor ik start
met werken
Eigenlijk heb je vanaf je eerste baan in de wegenbouw
altijd al goed om je heen gekeken, voordat je met je
werk begon. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje
en je wil voor jezelf – en je omgeving – voorkomen
dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. Sinds we de
Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) hebben ingevoerd
ben je nog meer doordrongen van de risico’s op het
werk. Wat dat betekent? Dat je je bewust bent van alle
potentiële veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s en
of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om
ongevallen te voorkomen. Je loopt in je hoofd wat korte
vragen en checks door om er zeker van te zijn dat het
werk veilig kan worden uitgevoerd. Het was wel even
wennen dat je dat telkens opnieuw moet doen en niet
alleen ’s ochtends vroeg. Want als je terug komt op je
werkplek, dan kunnen er dingen zijn veranderd. Iemand
kan materieel hebben verplaatst, de
weersomstandigheden kunnen zijn
gewijzigd. Tja, eigenlijk kan het werkvak
er na een paar uur ineens anders uit
zien! En daarbij kijk je niet naar de
standaard voorzorgsmaatregelen, maar
vertrouw je ook op je eigen beoordeling
en gezond verstand.

Versluysdagen 2022
In het voorjaar van 2022 zijn we van plan weer een Versluys-dag te organiseren. We willen dan
natuurlijk het nuttige met het aangename verenigen: een leuke, goed verzorgde dag met je collega’s
waarbij we je informeren over de stand van zaken en de plannen van Versluys. En natuurlijk staat
dan ook veilig werken op de agenda! Hou het in de gaten, de uitnodiging volgt!

www.versluysgroep.nl

