Safety Walks 2015
“Met elkaar in gesprek over veiligheid”.

Planning en realisatie Safety Walks 2015
Kwartaal
Q1
Q2
Q3
Q4
Totaal

Gepland
26
0
0
0
26

Uitgevoerd
16
0
0
0
16

%
62%

62%

Analyse Safety Walks 2015
Bevindingen:

Q1

Totaal aantal:

35

Compliment:
Onveilige situatie:
DVP:
Verkeerd of niet dragen van PBM’s:
(Ongekeurd) gereedschap:
Communicatie:
Buitendienststelling:
Geen classificatie of opmerkingen

2015

7
12
2
4
1
1
4
4

Buitendienststelling: opmerkzaamheden aan een buitendienststelling (tijd en ruimte).
Communicatie: opmerkingen over fouten/verstoringen in instructies, aanwijzingen.

Bevindingen eerste kwartaal van 2015 (Q1)






Er wordt duidelijk gecomplimenteerd op de veiligheidsorganisaties, eigen initiatieven, gedrag
van de medewerkers en het dragen van PBM’s.
Er wordt zowel verslag gemaakt van positieve als negatieve bevindingen
Goede uitvoering van Safety Walks opgemerkt: “Met elkaar in gesprek over veiligheid”.
Verbetering in de ‘follow ups’ in vergelijking tot vorig jaar. Goede genomen acties benoemd.
Ook in Q1 2015 onnodige PBM-kwesties.

Bevinding

Datum en Locatie
Q1

Genomen actie

Geen opmerkingen, complimenten aan de
LWB en overige medewerkers. Ieder was
tevreden over de dienst
DVP bij aannemers schept veel
onduidelijkheid bij aannemer en
onderaannemer. Sommige medewerkers
hadden niet eens een DVP.
Uitvoerders ervaren vaak een
verminderde aandacht voor de veiligheid.
Zij wijten dit aan de enorme werkdruk
door een steeds kortere BD uit
commercieel belang.
In een bouwmoot steekt
bewapeningsstaal boven de bekisting uit,
waar ook door de medewerkers wordt
gelopen, struikelgevaar.
Medewerkers zonder gehoorbescherming,
waar veel geluid wordt geproduceerd.

2015-02-02 Amersfoort

Geen verdere acties nodig

2015-02-04 Tilburg

Observant gaat nader kijken of
de mogelijkheden DVP kunnen
worden verbreed naar
bijvoorbeeld Rijkswaterstaat
Geen actie ondernomen.

Geen opmerkingen

2015-02-04 Tilburg

2015-02-04 Tilburg

Uitvoerder gevraagd
uitstekende pinnen af te
doppen.

2015-02-04 Tilburg

2015-02-13 Utrecht

Gehoorbescherming
aanbevolen bij luidruchtige
werkzaamheden.
Geen acties

Onduidelijkheid over de technische
schematekeningen in de relaiskast; versie
en updates.
Uitvoerder gecomplimenteerd over de
organisatie.
LWB voert functie uit van Grenswachter.

2015-02-23
Heemskerk

Opgenomen door Safety Walk
observant.

2015-02-23
Heemskerk
2015-02-23
Heemskerk

Direct besproken met de
veiligheidsorganisatie.

Het eigen aanmeldsysteem Project SAAL
werkt niet optimaal voor aanmelden als
bezoeker. De bezoeker mist zodoende de
project veiligheidsinstructie.
DVP is voor leveranciers een obstakel.
DVP is voor hen niet een noodzaak en het
aanvragen is nog eens rompslomp,
aanmelden duurt lang zat.
Duidelijk compliment gemaakt naar de
lasafdeling over de genomen
veiligheidsmaatregelen.
Algemene opmerking over het gebruik
van terrein m.b.t. materiaal en voertuigen.
Alles loopt door elkaar.

2015-03-06 Almere

Gemeld bij de hoofduitvoerder
van het project SAAL.

2015-03-06 Almere

Wordt meegenomen in memo
voor verbeterpunten voor het
DVP.

2015-03-12 Utrecht

Geen acties.

2015-03-12 Utrecht

Idee voorgesteld dat je door
middel van belijning duidelijk
het terrein in kan richten.

Er worden, buiten procedures om,
alternatieven bedacht door werknemers
om tijdsdruk binnen BD te verkleinen.
Voorbeeld aan- en afmelden kost veel tijd.

2015-03-17 ’t Harde

Beoordelen of zulke
alternatieven in de procedures
passen: voorbeeld telefonisch
afmelden i.p.v. fysiek.

Lasser zonder veiligheidsbril
aangesproken.

2015-03-17 ’t Harde

Risicogesprek aangegaan met
lasser. Verder wordt de helm
overal goed gedragen.
De aandacht voor PBM’s moet
volle aandacht blijven krijgen.

Medewerkers klimmen over een hek.
Enkelblessures zijn zo makkelijk op te
lopen. Goed voorbeeld van ongewenst
gedrag.

2015-03-17 ’t Harde

Projectuitvoerders moeten hier
aandacht aan besteden. Door
dit soort acties ontstaan de
meeste blessures.

Complimenten voor de georganiseerde en
gestructureerde werkzaamheden.
Opmerkingen over de Safety Fencing
langs het in dienst zijnde spoor. Kettingen
en kapotte planken.

2015-03-19 Delft

Geen acties

2015-03-24 DSSU

Veiligheidskundige
aangesproken , foto’s gemaakt
van situatie.

Struikelgevaar bij Relaishuis door
ontbreken overkluizing en gevaarlijk
afgedekt.

2015-03-24 DSSU

Veiligheidskundige
aangesproken, foto’s gemaakt
van situatie.

Slechte housekeeping in relaiskast. Veel
los materieel in de looproute.

2015-03-24 DSSU

Veiligheidskundige
aangesproken, foto’s gemaakt
van situatie.

Met monteurs gesproken over het inzetten
van de automontagewagen, dit ging niet
geheel volgens procedure. Het tijdelijk
geparkeerde voertuig belemmerde ander
werkverkeer voor de BD.

2015-03-25 Soest

KAM-coördinator ingelicht over
het feit om in de volgende
Toolbox EV verkeerssituaties
rond BD’s en inzetten
materieel te behandelen.

Eén lasser aangesproken voor het dragen
van de veiligheidsbril bij harde wind.
Medewerkers hadden verder alle PBM’s
prima op orde
Safety Walkers vragen hoe het zit met
aanvaardbare gewicht van gereedschap
waar medewerkers mee moeten werken.

2015-03-28 Diemen

Gesprek met de lasser over
het belang van de bril bij harde
wind.

2015-03-28 Diemen

Safety Walkers maken zich
openlijk zorgen over de
arbeidsbelasting. “Hoe worden
we mensen gezond 67 jaar”.

Complimenten voor de goede
veiligheidsorganisatie. Ook door de
werknemers.
Twee oud gediende vinden de situatie
beter als jaren terug: wel veel regels
waardoor je af en toe wordt uitgedaagd en
de regels wel moet overtreden.
Een Safety Fence was onvoldoende van
lengte.

2015-03-31 Project
SAAL

Compliment gemaakt naar het
hele project.

2015-03-31 Project
SAAL

Wordt opgepakt door het
project.

Uitgebreid gesproken over meeliftgedrag.
De kans is er dat een meelifter te weinig
tijd krijg voor zijn werkzaamheden en

2015-04-01 Zevenaar

Wordt onder de aandacht
gebracht.

2015-03-31 Project
SAAL

deze in korte tijd, wellicht minder veilig,
zal moeten uitvoeren.
De juiste tekeningen waren nog niet
beschikbaar, maar de einddatum blijft wel
staan. Hierdoor komt er veel druk op het
werk en er moet waarschijnlijk met inhuur
gewerkt gaan worden. Dit kan de kans op
ongevallen vergroten.
Het viel op dat er naast het DVP ook nog
een in analoge staat werd bijgehouden.
Complimenten voor de project specifieke
ambities.
Tevreden over de grondige instructie bij
aanvang.
In een gesprek over de
veiligheidsbeleving, zegt dat men nu
minder alert is dan vroeger. Door
dubbelsporige BD’s en grotere tijdsdruk,
let men niet meer goed.
Bij het snijden van een spoorstaaf
ontstond een vonken regen die over een
aggregaat heen ging.

2015-04-01 Zevenaar

Onder de aandacht brengen
van mogelijk niet (meer) reële
eisen.

2015-04-01 Zevenaar
2015-04-11 SW OV
SAAL Oost
2015-04-24 Abcoude
2015-04-24 Abcoude

Geen verdere acties

2015-04-24 Abcoude

Vraag: Waarom wordt er niet
vooraf nagedacht over de
plaatsing?

Geen veiligheidsbrillen gedragen bij het
termietlassen.

2015-04-24 Abcoude

Medewerkers worden erop
aangesproken en er is
aangegeven dat hier
veiligheidsbrillen gedragen
moeten worden.

Medewerkers lopen met een brandende
snijbrander in het spoor van werkpunt
naar werkpunt waar zij een spoorstaaf
doorsnijden.

2015-04-24 Abcoude

Gesprek gestart met de
verantwoordelijke persoon of
het niet beter is een
snijbrander af te zetten als het
werk zich gaat verplaatsen.

