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OVER VEILIG EN GEZOND WERKEN
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Rondgang voor
verbetering

Preventiemedewerker

Rondgang voor
verbetering
Houweling Group heeft sinds een aantal jaar een preventiemedewerker. Die
jaagt onder meer het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak aan. Twee
jaar na de eerste RI&E komt er een nieuwe, in samenwerking met adviesbureau
Adromi. In mei was er een rondgang. Preventie- én communicatiemedewerker
Petra Verwijs doet verslag.
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Er is winst te behalen op orde en netheid bin-
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Petra Verwijs is preventie- en communicatemedewerker Houweling Group / Moon Saris is journalist

troleerd. Ik dacht dat alles op orde was, maar
Esmeralda heeft toch wat opmerkingen geplaatst. Sommige blusmiddelen zijn niet goed
bereikbaar, omdat er tijdens het werken toch
wat voor gezet wordt. Dit is iets wat ik zeker
meeneem in de RI&E en het plan van aanpak.
Misschien moeten we ook hier tijdens de loodsvergadering regelmatig aandacht voor vragen,
zodat medewerkers zich bewust worden van de
noodzaak tot vrij toegankelijke blusmiddelen.
Gedragsverandering begint bij bewustwording.”

Na de rondgang
Als vervolg op de rondgang gaat de preventiemedewerker aan de hand van de volgende fases aan de slag:
• Fase 1: Inventarisatie
Inventariseren van de risico’s op basis van
een standaardvragenlijst, observaties en gesprekken met medewerkers.
• Fase 2: Afwegen risico’s
die katrol oprollen, hun spullen opruimen en
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• Fase 4: Uitvoeren van de beheersmaat-
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gestuurd op het aanpakken van arbeidsrisico’s

mensen PBM’s moeten dragen om collega’s

regelen
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• Fase 5: Evalueren
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Group is een handelsbedrijf, dagelijks worden
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zorgt voor een logistieke stroom binnen de or-

conditioning zorgt voor een te hoog geluidsni-
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• Fase 6: Bijsturen
Als blijkt dat de genoemde maatregelen niet
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