Werk jij bewust veilig?
Het tweede billboard vanuit Samen bewust veilig is een feit. Alle locaties
zijn inmiddels voorzien van deze uiting. Bij dit billboard willen we de
aandacht richten op het ‘Samen bewust veilig’ werken.
Je werkt hier in een chemische productie omgeving. Deze omgeving
vereist, dat je altijd alert en kritisch tegenover veiligheid moet staan. De
veiligheid van onze site bewaken en behouden is een verplichting waar
we met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Iedere dag opnieuw!
Aan veilig en gezond werken wordt veel aandacht besteed en is een
constant proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van
elkaar, waar nodig leren van fouten en verbeteringen doorvoeren.
Vanuit de organisatie waar je voor werkt krijg je instructies en zijn er
afspraken hoe je veilig werkt. Maar ga jij ook met jouw collega’s in
gesprek over de veiligheid op de werkvloer? En hoe? Wordt veiligheid
bijvoorbeeld besproken in het werkoverleg? Ben je bewust met de
handelingen bezig tijdens je werk?
De automatische piloot
Of betrap je jezelf erop dat je soms werkt op de automatische piloot? En
is dit goed of juist niet? Wanneer merk je dat je op de automatische
piloot aan het werk bent? En hoe reageer je als je dit bij jezelf merkt?
En wat zeg je als je dit bij een collega merkt?
Wat kun je hierover van elkaar leren? Is hier verschil in en heeft dit ook
met ervaring te maken? Is het verschil in ervaring?
Door met elkaar hierover te praten en van gedachten te wisselen, ben je
meer bewust van de dingen die je doet binnen je werk, maar ook
daarbuiten!
Vergelijk het met autorijden. Wanneer je je rijbewijs hebt gehaald kun je
een auto bedienen en ken je de regels. Maar goed autorijden leer je pas
echt door ook daadwerkelijk te gaan rijden en ervaring op te doen. Dat
kun je niet leren, dat ondervind je. En je maakt, hoe dan ook,

onverwachte en soms spannende situaties mee, door je eigen rijgedrag
of dat van een medeweggebruiker. Hierbij let je dan ook altijd goed op
om geen ongeluk te krijgen of te veroorzaken.
De rol van toeval
Daarnaast speelt vaak de toevalsfactor een rol bij incidenten. Als je
bijvoorbeeld weet dat medewerkers één op de duizend keer twee
handelingen verwisselen, dan weten mensen met kennis van
kansberekening dat het heel goed kan dat bepaalde ploegen dit nooit
meemaken en andere misschien een paar keer achter elkaar. Veel kleine
incidenten hebben met de toevalsfactor te maken. Iemand kan, in
gedachten, van de trap vallen, of een trede missen, met alle mogelijke
gevolgen van dien.
Binnen het programma Samen bewust veilig is er aandacht voor
verbeteren, vernieuwen en onderhouden van de installaties, het
ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën, het maken van
afspraken over de regels. Een heel belangrijk deel van het programma
wordt gevormd door de medewerkers en hoe je omgaat met veiligheid.
Zo is ook het met elkaar hierover praten en je eigen bewustzijn over hoe
je werkt een ontzettend belangrijke factor om de veiligheid op Chemelot
verder te verbeteren voor jezelf, je collega’s en je omgeving zowel op
het werk als thuis!
Lees meer op www.chemelot.nl/bewustveilig

