Manifest railAlert

SAMEN WERKT

Manifest railAlert. Samen werkt.
Onze samenleving verandert constant. Technologische ontwikkelingen
leiden tot wijzigingen in werkprocessen. Klimaatvraagstukken dwingen om
versneld te verduurzamen. Door nieuwe werkvormen ontstaan andere
verhoudingen tussen werkgever en werknemer. Dit vraagt om een
gezamenlijke aanpak door de overheid en de markt. Tegelijkertijd wordt het
gesprek over het verschil in rollen en verantwoordelijkheden juist scherper
gevoerd dan ooit.
Ook in de railinfrabranche levert dit nieuwe vraagstukken op over de wijze
waarop het gedeelde belang van arbeidsveiligheid in gezamenlijkheid door
opdrachtgevers, werkgevers en werknemers, en waar nodig in samenspraak
met andere partijen, wordt geborgd.
De Stichting railAlert is hét kennisplatform als het gaat over
arbeidsveiligheid op en rondom het spoor van trein, tram en metro. In
railAlert werken alle partijen in de railinfrabranche samen vanuit de
overtuiging dat arbeidsveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is die
een goed samenspel tussen alle partijen vergt.
Dat doet zij in een kader stellende rol door het vaststellen van
brancheregelgeving en het leveren van input voor het arbobeleid van
railinfrapartijen. railAlert heeft bovendien en aanjagende en initiërende rol
in het vergroten van het bewustzijn over arbeidsveiligheid.
Kenmerkend voor alles wat railAlert doet is de betrokkenheid bij en inbreng
door de aangesloten partijen, want: samen werkt!
Waar we in geloven en waar we voor staan
Onze overtuiging is dat iedereen recht heeft op een veilige en gezonde
werkomgeving.
Om dat te realiseren creëert railAlert randvoorwaarden voor
arbeidsveiligheid op en rondom het spoor en zet zij in op het vergroten van
het bewustzijn hierover in de railinfrabranche.
Onze kernwaarden, het vertrekpunt voor alles wat we doen
Samen – wij zorgen voor betrokkenheid bij en inbreng door aangesloten
partijen.
Transparant – wij werken met duidelijke doelstellingen en leggen onze
keuzes en besluiten uit.
Leren – we zijn gericht op duurzame en structurele verbetering van
arbeidsveiligheid.
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Onze leidende principes, uitgangspunten voor ons handelen
Als organisatie voor en door partijen in de railinfrabranche hanteren wij de
volgende uitgangspunten:
Gelijkwaardigheid is vertrekpunt voor samenwerking
railAlert en branchepartners hebben een gedeeld belang en
gelijkwaardige positie, ieder vanuit een eigen rol en
verantwoordelijkheid. Wij zijn wederzijds aanspreekbaar op het
nemen van eigenaarschap voor de eigen bijdrage aan de
arbeidsveiligheid.
Besluitvorming is gebaseerd op realistische afwegingen
Wij zoeken naar de redelijke balans. Daarbij nemen we onze
verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid in het hier en nu,
maar verliezen de toekomst van de railinfrabranche niet uit het
oog.
Eenvoud staat centraal
Wij brengen focus aan en maken daarom duidelijke keuzes in
arbobeleid. Wij dragen op die wijze bij aan de uniformiteit in
arbeidsveiligheid op en rond de railinfrastructuur.
railAlert is een lerende organisatie
Wij zijn gericht op continue ontwikkeling: we behouden wat goed
gaat, verbeteren wat redelijkerwijs kan en veranderen wat moet.
Dit is wat u van ons mag verwachten
Als kennisplatform voor en door de branche:
 geven wij certificering uit en stellen wij concrete brancheregelgeving op
inclusief de arbocatalogus;



bevorderen wij vakmanschap door het initiëren, certificeren en
participeren in opleiding en training voor werkgevers, werknemers,
opdrachtgevers en opdrachtnemers;

 leveren wij vanuit eigenstandige expertise kennis voor arbobeleid voor
alle spoorpartijen;
 voeren wij specifiek evaluatieonderzoek uit om van incidenten te leren;
 signaleren wij ontwikkelingen die relevant zijn en delen deze met
branchepartners.
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Namens het bestuur van railAlert:

Prof. dr. Ira Helsloot, onafhankelijk voorzitter

Ondertekend te Amersfoort,
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