
Soorten incidenten

 
 

Aantal incidenten    Aantal met verzuim
Toolbox VPW

Veilig werken doen we samen
In kwartaal 4 hebben 4 productieafdelingen -

Volume Varia - Volume Machinaal - Boegschroeven
& Magazijn, aantoonbaar een toolbox gehouden. 

Alle in gebruik zijnde machines, ladders & trappen worden
periodiek door de technische dienst gekeurd

De aanrijdbeveiligingen bij O&O zijn hersteld; het keuren van
magazijnstellingen staat ingepland

Keuring van alle aanhangsels locatie Schenkel & Rockanje is
gaande 

Keuren van heftafels, voortruck e.d. op de Schenkel
Lavameel als nieuwe meststof/ bestrijding tegen heermoes

word voor de eerste keer ingezet bij Groen & schoon

WERK IN UITVOERING
 

 

Scheur in pers na aanlevering
Agressie incident

 Achteruitrijden met heftruck rolluik geraakt
Lamp kapot gereden met mast heftruck
Met EPT stelling geraakt en beschadigd

Met heftrucklepel gat in kast geprikt 
Onderlinge aanrijding  twee bussen van VPW
Hardhouten paal op voet (achter stalen neus)

Eigen arm geraakt met draaiende heggenschaar
Gestruikeld bij verplaatsen tafel 

Werken zonder gelaatsbescherming
Wegzakken in terrein opBegraafplaats Vredehof

De kleppen van de gereedschapsboxen op de bussen van
Schenkel & Rockanje binnenkort  voorzien worden van een

beveiliging om onverwacht dichtvallen van het deksel en
klem te zitten van vingers te voorkomen. 

Voertuigen Schenkel en Groen, schoon zijn gemaakt van
binnen en buiten voor de kerstperiode begint. 

In het pand aan de Laanweg is na lange tijd en met inzet van
brandweer een ontruimingsoefening gehouden. Deze

oefening heeft veel leerpunten opgeleverd en zal daarom
met alle belanghebbenden worden geëvalueerd. Het is de

bedoeling dat we vanaf nu 2x per jaar gaan oefenen.

'Wist je dat?'
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Arbeidsincidenten dit kwartaal

DE BHV ORGANISATIE WORDT VERSTERKT - NA
AFRONDING VAN DE OPLEIDING BESCHIKT VPW

OVER 16 PLOEGLEIDERS - 55 STANDAARD BHV-ERS &
30 BHV-ERS GEISOLEERDE ARBEID

8 MEDEWERKERS HEBBEN DE HERHALINGSCURSUS
KETTINGZAAG LICHTE VELLING BEHAALD

5 MEDEWERKERS HEBBEN HET CERTIFICAAT
HOOGWERKER MOBIEL VERTICAAL / MOBIELE BOOM

BEHAALD
10 MEDEWERKERS HEBBEN DE CURSUS VEILIG

WERKEN LANGS DE WEG BEHAALD
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Groepsfoto cursus kettingzaag lichte velling

Werkplekinspecties
Werkleiders moeten iedere maand een

werkplekinspectie uitvoeren.
Leden van het arbo team doen dit 2 x per jaar. 

Uit deze inspecties moeten positieve en verbeter
punten komen.


