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Melden van incidenten
…………………………………………………………………….
Bijna iedere dag komt het wel eens voor dat dingen op het werk anders lopen dan vooraf
gedacht en gepland. Het kan bij deze afwijkingen gaan om ongevallen of schades, maar ook
om op het eerste gezicht minder ernstige dingen. Een losliggende steigerplank, een losse
flens op een rooster, druk op een leiding waar geen druk op hoort te staan, een vergunning
die niet helemaal klopt, een verlopen keuring op een slijpschijf, werken zonder de juiste
PBM, even een leiding doorslijpen zonder beschermkap enzovoort. Vaak weten we wel dat
deze afwijkingen er zijn, maar nemen we de moeite niet om hier actie op te ondernemen. Hij
kan toch wel op zichzelf passen, ik doe dat al jaren zo en er is nog nooit wat gebeurd, al dat
gedoe om zoiets te melden, wat denken anderen ervan als ik hier iets van zeg. Hoewel het
vaak niet de moeite lijkt kunnen alle afwijkingen die boven genoemd zijn wel tot schade of
zelfs tot ongevallen leiden!
Schades en ongevallen
Schades en ongevallen, zeker als hier letsel bij ontstaat of misschien
zelfs verzuim, worden meestal direct door jullie gemeld aan de voorman
of een andere leidinggevende op het werk. Niet altijd komen deze
meldingen ook bij ons (Zuidgeest) binnen. Om toch goed zicht te krijgen
op dit soort incidenten en vooral de oorzaken hiervan is het nodig dat
deze ook bij ons gemeld worden. Pas dan kunnen we binnen Zuidgeest
actie ondernemen om herhaling te voorkomen. Het is dan ook zaak om
alle schades en ongevallen (met of zonder letsel) door te geven aan de
voorman, maar zeker ook aan de planner of intercedent van Zuidgeest.
Gevaarlijke situaties en gevaarlijke handelingen
Bij gevaarlijke situaties (zoals een losse steigerplank) en gevaarlijke handelingen (zoals het
slijpen zonder beschermkap) is het vaak al heel wat minder vanzelfsprekend om deze te
melden. Ik ben toch geen matennaaier… Juist deze situaties en handelingen geven veel
informatie om te kunnen verbeteren. Ze komen dagelijks voor en hebben nog geen schade
of letsel gegeven. Om echt te kunnen verbeteren is het nodig om ook op deze situaties en
handelingen zichtbaar te maken. Ook deze kan je doorgeven aan je voorman en ook aan de
planner of intercedent van Zuidgeest zodat hier actie op kan worden ondernomen.
Klachten
Soms hebben opdrachtgevers klachten over ons, maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat jij
een klacht hebt over een opdrachtgever of over Zuidgeest zelf. Alle gevallen zijn interessant
om te komen tot verdere verbeteringen. Bij klachten kan je dan ook altijd bij de planner of
intercedent van Zuidgeest terecht.
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