HEEL HET
WATERSCHAP
DE LADDER OP
tekst Joyce van der Vegte beeld Demi de Kleine

Hoe bewust zijn we ons van veilig werken? Toezichthouder
Roel van der Horst en adviseur bedrijfsvoering en ontwikkeling Bert Ridderinkhof nemen de proef op de som.
Bouwlocatie: gemaal Oosterboer in Meppel, waar een nieuw
gemaal wordt gebouwd pal naast de oude.

Roel en Bert op de ladder bij gemaal Oosterboer
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“Heb je wel veiligheidsschoenen,

punt van de veiligheidsladder is om

hesje en helm bij je? Anders mag je

goed gedrag en bewustwording te

de bouwplaats niet op!” Dit blijkt een

verbeteren en stimuleren. De eerste

VEILIG WERKEN APP

vraag die nog vaak gesteld moet

stappen hierin zijn gezet, maar er valt

Tot nu toe geef je een onveilige situatie door

worden aan bezoekers. “We hebben

nog veel winst te behalen.”

wel eens gehad dat een collega van
een andere afdeling op instappers
aan kwam lopen. Dat kan echt niet”,

”

via een formulier op W-Connect. Binnenkort
verandert dat: dan komt een app waarmee je
eenvoudig een onveilige situatie, ongeval of

Eenmaal aangekomen op de
bouwplaats (mét persoonlijke
beschermingsmiddelen) wordt snel
duidelijk waarom veiligheid een
belangrijk thema is. Er loopt een

De veiligheidsladder
bestaat uit 5 treden:

schade doorgeeft vanaf je smartphone.

Het uitgangspunt van de
veiligheidsladder is om goed
gedrag en bewustwording te
verbeteren en stimuleren

vertelt Roel.

DE
VEILIGHEIDSLADDER

TREDE 1
Er wordt weinig tot niets
geïnvesteerd in verbetering van
het veiligheidsgedrag

TREDE 2
Het bedrijf gaat pas veranderen

fietspad direct langs het oude

nadat iets mis is gegaan

gemaal, er is veel autoverkeer op een

TREDE 3

naastgelegen drukke weg en het

SAMENWERKING TUSSEN
AANNEMER EN WATERSCHAP

mee. Willen we écht werk maken van

Het bedrijf heeft bepaald welke

veiligheid, dan hebben we alle

veiligheidsregels belangrijk worden

gemaal moet komen, doemt op.

Het waterschap verwacht van de

afdelingen nodig én is het manage-

gevonden

“Je moet er toch niet aan denken

aannemer dat die zich bewust is van

ment cruciaal. Zonder duidelijke

dat hier kinderen spelen en naar

veilig werken. “Op onze beurt zijn wij

lijnen van daaruit komen we niet

TREDE 4

beneden vallen”, zegt Bert. De

proactief en faciliteren wij de

verder.” Bert sluit zich hierbij

Veiligheid heeft hoge prioriteit en zit

bouwplaats is dan ook goed afge-

aannemer, ook al kan dit soms

volledig aan: “Het hele waterschap

in alle vezels van het bedrijf

schermd van de omgeving. Dit tot

gevolgen hebben voor tijd en geld”,

moet uiteindelijk de ladder op!”

ongenoegen van de omwonenden.

vult Roel aan. Dit is bij gemaal

TREDE 5

“We hebben het fietspad afgezet in

Oosterboer goed te zien: er is bijvoor-

Veiligheid is volledig geïntegreerd in

goed overleg met de gemeente.

beeld een stevige balustrade rondom

de bedrijfsprocessen

De mensen uit de wijk snapten dit in

de bouwput geplaatst en de metalen

eerste instantie niet. Zij zagen geen

stekwapening is afgedekt met

enkel gevaar en baalden vooral dat

houten balken. “Ik heb in de keet

ze moesten omfietsen”, vult Roel aan.

zichtbaar een lijst hangen met

water grenst aan een kinderrijke
buurt. Een diep gat waar het nieuwe

meer zien

veiligheidsladder.nl

V&G-aandachtspunten (Veiligheid &

VEILIGHEIDSLADDER

Gezondheid, red.). Hierop noteren we

Niet alleen voor de omgeving, zeker

de acties die nodig zijn om de

ook voor ons eigen werk wordt

veiligheid te verbeteren. Ook een

WATERSCHAP RENOVEERT
GEMALEN EN STUWEN

veiligheid steeds belangrijker. Roel:

safetywalk draagt bij aan de bewust-

WDODelta renoveert de komende vier jaar

“We waren ons voor een paar jaar

wording, zowel bij aannemers als

60 gemalen en stuwen. Hiervoor zijn overeen-

geleden niet voldoende bewust van

onszelf.”

komsten gesloten met vier aannemers.

veilig werken. We hadden wel een

SAFETYWALK

Het gaat om gemalen en stuwen verspreid

checklist waaraan we moesten

DE LADDER OMHOOG

Vanuit de veiligheidsladder is het verplicht

in het hele werkgebied van het waterschap.

voldoen, maar dat was vaak een

Komend jaar zou de werkgroep

safetywalks te organiseren. Dit om de

Gemaal Oosterboer is er één van.

k westie van vinkjes zetten.” Sinds

Veiligheidsladder graag stevig op de

bewustwording intern ook te vergroten.

begin 2018 verkent de afdeling

derde trede van de veiligheidsladder

Door buiten mee te kijken hoe het werk

Projectrealisatie het model van de

uitkomen: “Op dit moment doet

wordt uitgevoerd, kun je daar je voordeel

veiligheidsladder. Bert: “Het uitgangs-

alleen de afdeling Projectrealisatie

mee doen in nieuwe projecten.
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