
Welkom





Programma 

13:00 uur – 13:15 uur Over Come together
13:15 uur – 14:00 uur Presentatie Van Oord
14:00 uur – 14:15 uur Pauze
14:15 uur – 15:00 uur Presentatie KWS
15:00 uur – 15:45 uur Presentatie Saferail
15:45 uur – 16:00 uur Come together afsluiting
16:00 uur – 17:00 uur Netwerken



Stellingen
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Voorgeschiedenis platform 
Come together



Start Veiligheidsladder 

Een van de kenmerken van een goede veiligheidscultuur is het communicatieproces:
 Aanspreken en aangesproken worden
 Communicatie binnen de organisatie
 Communicatie binnen de logistieke keten en met branchepartners

Start van VL bij ProRail  platform Stichting Railalert ingericht:
 Railalert is specifiek voor railsector, gesloten platform
 Doelstelling: werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en NUL 

ongevallen met verzuim 
 Naast uitwisseling kennis en ervaring, bijv. ook certificeringen, etc.



Directe aanleiding voor Come together

 VL gaat in 2016 van ProRail naar NEN  niet alleen railbranche
 In 2017 rolt TenneT de VL uit voor zichzelf en 400 internationale contractors  volume 

neemt sterk toe
 (Potentiele) gebruikers hebben behoefte aan kennisdeling
 Eind 2017: NCI, Advisafe, Mvosadvies, ProRail en TenneT nemen initiatief om platform in te 

richten
 In 2018 worden de eerste bijeenkomsten georganiseerd  doelstelling is behoefte 

inventariseren



kennisplatformen
In 2017 heeft NEN ook een kennisplatform opgericht. Dit platform wordt voornamelijk bezocht 
door kennisdragers van veiligheidscultuur (adviesbureaus).
Er wordt besloten dat dit platform zich richt op ontwikkeling veiligheidscultuur.

Methodieken veiligheidscultuur in grote lijnen:
 Hearts & Minds
 High Reliability Organisation (HRO)
 Veiligheidsladder

Er zijn diverse platformen op de (inter)nationale markt, maar specifiek Duurzame Leverancier 
(met 3.500 leden) start initiatief Veilige Leverancier



Waarom Come together?

Er is geen platform bekend en/of toegankelijk dat aansluit bij de behoefte van gebruikers VL. 
Aansluiting met Veilige Leverancier wordt in de toekomst niet uitgesloten. 

Behoeftes omgezet in doelstellingen Come together, maar alleen in relatie tot VL:
 Delen van ervaringen met collega-bedrijven, opdrachtgevers, adviseurs, CI’s, 

schemabeheerder etc.
 Delen van kennis (zoals incidenten, benchmarking, verbeterpunten)
 Standaardiseren van veiligheidsactiviteiten (zoals poortinstructie, pictogrammen, definities, 

uniforme rapportages) 
 Bevorderen overleg en samenwerking
 Bevorderen van het gebruik van de Veiligheidsladder
 Bespreken van ontwikkelingen met NEN



Hoe verder?

Dit is de eerste bijeenkomst

Belangrijk voor de toekomst:
 Worden bijeenkomsten bezocht?
 Sluiten de bijeenkomsten aan bij behoeftes?

Vervolgens gaan wij de frequentie en locaties van volgende bijeenkomsten vaststellen en 
communiceren.

Veel plezier op deze middag



Zijn er nog vragen?



Evaluatie

Evaluatieformulier: ranking 1 tot 10  / 1 open vraag
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Bedankt voor uw aanwezigheid!


