Veiligheidsprogramma

Life Saving Rules

1

Ik heb een goede
instructie gehad en
ben vakbekwaam.

6

2

Ik draag mijn PBM’s.

7

3

Ik stop mijn
werkzaamheden als
het onveilig is of als
het te risicovol lijkt
te zijn.

8

Ik kiep alleen
bij een stabiele
ondergrond.

Ik meld schade en
incidenten direct.

Ik spreek mijn
collega’s aan op
onveilig gedrag.

Melden calamiteiten
& incidenten
Incidenten:
- Ik meld het incident bij de uitvoerder/teamleider.

4

Ik accepteer geen
ondeugdelijk
materieel.

9

Ik sta stil als veranderingen in mijn
werk optreden en
overdenk opnieuw
mijn werkwijze.

- Bij schade informeer ik ook mijn leidinggevende.
- De uitvoerder/teamleider neemt maatregelen.
- De uitvoerder/teamleider stelt de melding op en stuurt deze
naar meldingen@mvogroep.nl.
- KAM volgt de melding op en doet nader onderzoek.
Calamiteiten (ernstige incidenten):

5

Ik laat mij niet
afleiden tijdens mijn
werkzaamheden.

10

Ik ben fysiek en
mentaal in staat om
mijn werkzaamheden optimaal uit
te voeren.

- Ik bel 112 en daarna direct de uitvoerder/teamleider.
- De uitvoerder/teamleider belt het calamiteitennummer (KAM).
- KAM volgt het incident op en vult zelf het meldformulier in.

Calamiteitennummer: +31 6 20 70 19 76

Deskundig
Wij werken veilig of wij
werken niet.
Grensverleggend
Wij kijken ook naar de
veiligheid van onze
omgeving.
Betrokken
Wij werken samen aan
veiligheid.

Onze 10 basisprincipes
6. Deskundigheid & competentie
Wij zijn deskundig en competent, geschikt voor de job die wij
verrichten en een voorbeeld voor anderen. Wij sturen alleen
deskundige en ervaren mensen naar onze (project)locatie.

1. Communicatie
Wij communiceren dagelijks over veiligheid. Veiligheid staat bij ons
bovenaan de agenda van elk overleg.

2. Materieel & voorzieningen
Ons materieel is up-to-date en goed onderhouden. Wij hanteren
hiervoor een keuringsregiem dat wij jaarlijks tegen het licht houden.

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Wij dragen onze PBM’s en zijn representatief op ons werk. Wij
evalueren jaarlijks ons PBM-beleid op de wensen en behoeften van
ons personeel.

4. Instructie & opleiding
Wij hebben een eigen MvO-opleidingsmatrix en dragen zorg voor
jaarlijkse en periodieke opleidingen. Wij zijn gecertificeerd, gekeurd,
opgeleid en gekwalificeerd voor de activiteiten die wij verrichten.

5. Belonen & straffen
Wij vinden veilig gedrag belangrijk en waarderen initiatieven op
gebied van veiligheid. Wij bespreken en belonen veilig gedrag.
Wij keuren onveilig gedrag af en nemen hiervoor gepaste
maatregelen.

7. Calamiteiten & incidenten
Wij melden en onderzoeken calamiteiten en incidenten en zijn
voldoende uitgerust om te handelen in geval van nood.

8. Life Saving Rules
Wij vinden onze eigen Life Saving Rules waardevol. Wij hanteren
deze altijd ook al lijken ze tegenstrijdig te zijn met andere regels.
Wij bespreken onze Life Saving Rules tijdens elke kick-off en vullen
deze aan waar nodig.

9. Inspectie & toezicht
Wij inspecteren onze (project)locatie en houden dagelijks toezicht.
Wij vinden het belangrijk dat elke medewerker de (project)locatie
kan betreden en zijn of haar mening over de veiligheid kan geven.

10. Omgang met bezoekers, klanten en
omgeving
Wij dragen zorg voor en hebben oog voor de veiligheid van
onze bezoekers, klanten en omgeving. Wij hanteren hiervoor
een aparte instructie, introductie en/of organiseren diverse
voorlichtingssessies.

