
1 Safety Event TA Glass Fiber plant, June 2019

Elk ongeval/incident is te vermijden

Safety event - Introductie

INTERNAL



Veiligheidsmoment

 Onveilige situatie - ongevalsoorzaak

 Nummer 1: Vallen van hoogte 

 Nummer 2: Vallende voorwerpen

 Nummer 3: Struikelen 

 Orde heeft twee doelen

 Om zo onveilige situaties te voorkomen

 Om efficiënt te werken

Veiliger werken door orde en netheid

Orde en netheid
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Veiligheidsmoment

Door het opruimen van je eigen rommel krijg je :

 De werkplek wordt overzichtelijker

 De werkplek wordt veiliger

 De werkplek wordt als prettiger ervaren

 De risico’s op een ongeval worden verminderd

Veiliger werken door orde en netheid

Orde en netheid
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Veiligheidsmoment

Jullie verantwoordelijkheid:

 Aanwezige machines, toestellen, transportmiddelen en dergelijke op

een juiste (= veilige) manier gebruiken en correct opbergen na gebruik

 PBM op de juiste manier gebruiken en na gebruik

op de daartoe bestemde plaats opbergen

 Toegangs- en vluchtwegen, doorgangen, uitgangen, trappen, 

brandblusmiddelen, nooddouches, etc. moeten vrijgehouden worden. 

 Ruim regelmatig de werkplek op

 Laat niets rondslingeren op hoogte

Veiliger werken door orde en netheid

Orde en netheid
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Elk ongeval/incident is te vermijden

Veiligheid

INTERNAL



Veiligheidsdagen voor contractoren

 Veiligheidsdag contractoren

 3 september

 Specifiek stilstandsonderricht contractoren 

 Toelichting stilstand

 Toelichting specifieke contractoropdrachten

Verkeers- en veiligheidsplan
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Veiligheid: algemene zaken

Vergunningen:

 We zijn georganiseerd om maximaal overzicht op werken te borgen

 AT schrijven voor alle niet standaard werken & werken met veranderende omstandigheden

 Protocols toegestaan voor wederkerende werken over meerdere weken  voorwaarden strikt op te 

volgen

 LOTOTO toepassen bij alle betredingen van enge of besloten ruimten
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Veiligheid: algemene zaken

Algemeen:

 Opleiding CVO en bedrijfsspecifiek (stilstandsonderricht) maximaal voor stilstand georganiseerd

 Safety shop

 Strikte opvolging vaardigheids- en keuringsattesten van voertuigen, heftrucks, manipulatoren, …
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Veiligheid: algemene zaken

Algemeen:

 Dagelijkse stilstandsmeeting – aandachtspunten veiligheid en afmelding werken

Communicatie:

 Gebruik buitendisplay en schermen voor veiligheidsinfo
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Veiligheid: algemene zaken – COVID19 (onder voorbehoud)

03/09/202010 INTERNAL



HSEQ doelstellingen en verwachtingen

 GEEN recordable incidenten

 geen ongevallen met werkverlet

 geen ongevallen met aangepast werk

> Maar indien zinvol, aangepast werk dient maximaal te worden voorzien indien vereist

 geen externe medische verzorgingen

 alle incidenten dienen onmiddellijk gerapporteerd en diepgaand te worden onderzocht

 alle EHBO gevallen dienen aandachtig te worden behandeld

 GEEN milieu incidenten

 geen productlekkages

 communicatie van adequate VGM maatregelen en jobinhoud met alle werknemers
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HSEQ doelstellingen en verwachtingen

 hoge kwalitatieve uitvoering van de werkzaamheden

 professionalisme in elk aspect van de job: 

> werkvoorbereiding – jobvoorbereiding – LMRA – housekeeping

 alle documenten in het kader van QA/QC op tijd aangeleverd

 geen startup problemen te wijten aan kwalitatief slechte uitvoering van het  werk

 actieve deelname aan het dagelijks veiligheidsmoment

 actieve deelname aan de managementveiligheidsrondgangen samen met contractormanagement 

en preventiedienst
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