3 FUNDAMENTELE
WAARDEN

Download de Save App voor
het melden van een onveilige
situatie, een incident, een
veilige situatie of een melding
van agressie / geweld.

AFSPRAAK
IS AFSPRAAK

TOON
RESPECT

10 LIFE SAVING RULES
Download de SAVE APP en meld
(bijna) ongevallen direct.

DURA VERMEER DIVISIE INFRA
Taurusavenue 100
2132 LS Hoofddorp
(023) 752 80 00
DURAVERMEER.NL

1.

IK BEN BEVOEGD

2.

IK PAS LMRA TOE

3.

IK ACCEPTEER ALLEEN EEN VEILIGE WERKPLEK

4.

IK WERK MET VEILIG GEREEDSCHAP EN MATERIAAL

5.

IK GEBRUIK DE JUISTE PBM EN WERKKLEDING

6.

IK ACCEPTEER AANGESPROKEN TE WORDEN
EN SPREEK ANDEREN AAN

7.

IK ZIE EN ZORG DAT IK GEZIEN WORD

8.

IK LUISTER EN BEN ALERT

9.

IK WERK NIET ONDER INVLOED VAN ALCOHOL
EN/OF DRUGS

10. IK WERK VEILIG OP HOOGTE EN DIEPTE

VEILIGHEIDSPROGRAMMA DURA VERMEER

DOWNLOAD DE
SAVE APP

BooQi PTN NO 36136/31

ONZE VEILIGHEIDSREGELS
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ZELF ZIEN
• Ik geef of vraag om voorlichting en instructie
• Ik zie mogelijk gevaren en ben alert
• Ik zie oplossingen en geen problemen
• Ik bereid me goed voor op mijn werkzaamheden

ACTIEF HANDELEN
• Ik doe wat ik kan en mag
• Ik toon voorbeeldgedrag
• Ik meld verbeteringen
• Ik bespreek situaties met anderen

SAMEN LEREN
• Ik deel mijn ervaringen, leer van
anderen en laat anderen van mij leren
• Ik praat over veiligheid tijdens
het overleggen
• Ik laat weten wat ik nodig
heb om te leren

ZIEN
HANDELEN
LEREN

AAN DE DOOD
ONTSNAPT

Ellen Dekker, chauffeur
5-assige asfalt kiepwagen

SCAN QR
VOOR VIDEO

Een routineklus, waarbij je altijd even
goed om je heen kijkt. Maar terwijl
Maurice kort op zijn hurken zit om
een touw strak te trekken, komt een
veegwagen op dezelfde rijbaan achteruit gereden. 'Ik zat met mijn rug naar
hem toe, ik heb hem nooit gezien of
gehoord.'

ingeklapt en zijn oor ingescheurd. Zijn
beide enkels waren verstuikt en een
vleeswond op zijn heup moest gehecht
worden.

Met spoed wordt de werkvoorbereider
met een ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd. Naast schaafwonden van
het asfalt, had Maurice zijn borstbeen,
ribben, sleutelbeen en schouderblad
gebroken. Ook was zijn long deels

'Ik houd nu in mijn werk rekening met
de omstandigheden die van invloed
waren op mijn ongeval en zorg ervoor
dat de kans wordt geminimaliseerd dat
een ander hetzelfde gebeurt.'

IK BEN BEVOEGD

Maurice herstelt gelukkig snel en bijna
drie maanden later is hij alweer volledig
aan het werk.

Brandy Zweep,
torenkraanmachinist

'De aanpikkelateurs
beneden zijn mijn ogen. Wie
aan mijn haak staat, moet
de lat wat betreft veiligheid
net zo hoog hebben
liggen als ik.'

LEVENSREDDEND GEDRAG

Zorg dat je gezien wordt door
bedieners van groot (rijdend)
materieel. Begeef je niet onder
een hangende hijslast of in een
dode hoek.

LET OP
DE DODE
HOEKEN

Voer alleen werkzaamheden
uit die je kan en mag
uitvoeren. Kom alleen op
plaatsen waar je mag komen.

'Ik voel me
verantwoordelijk voor
iedereen om mij
heen.'

Maurice Scherpenhuyzen,
werkvoorbereider

IK ZIE EN ZORG
DAT IK GEZIEN
WORD

LEVENSREDDEND GEDRAG

Een bijna-ongeval melden
niet nodig? Toch wel! Bij
een andere situatie kan
het incident wél uitmonden
in letsel. Wanneer bekend
is wat niet goed ging,
kunnen tijdig maatregelen
getroffen worden.

Jaarlijks organiseert Dura
Vermeer Praktijkdagen.
Tijdens deze informatieve
bijeenkomsten wordt de
kennis en kunde op het
gebied van veiligheid van
bouwplaatsmedewerkers
opgefrist en deel je
ervaringen.

VEILIGHEIDSLADDER
Vooruitstrevend
Proactief

SAMEN
VEILIG

Berekenend
Reactief
Negerend

We werken veilig, of niet
Zelf zien, Actief handelen, Samen leren
We hebben systemen om risico's te beheersen
We doen veel als er zich een ongeval voordoet

Zolang we maar niet worden betrapt

