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VORMGEVEN AAN VEILIGHEID



EVEN KENNISMAKEN MET SAFERAIL

Saferail in een notendop:

 Opgericht in 2006
 Samenwerkingsverband tussen Dura Vermeer en Movares
 Core business: veilige werkplek creëren aan het spoor
 Veilig werken aan het spoor is waar wij voor zorgen (aanrijd- en elektrocutiegevaar)
 Zorgt voor een veilige werkplek op een aantal toonaangevende projecten zoals het Verleggen 

van het Theemswegtracé, De Groene Boog en Snelheidsverbetering Naarden-Bussum



EVEN KENNISMAKEN MET SAFERAIL (vervolg)

Saferail bestaat uit drie business units:

Saferail Safetech Safeconsult
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Saferail is in 2014 voor het eerst geauditeerd op trede 3 van de veiligheidsladder. Hoewel de 
Veiligheidsladder in 2014 nog geen verplichting was, hebben wij er bewust voor gekozen om ons 
te laten certificeren op de veiligheidsladder. Onze beweegredenen:
 Wij horen als veiligheidsbedrijf het Veilig Werken te promoten
 Een andere kijk door de CI op onze veiligheidsorganisatie (Houding & Gedrag i.p.v. een 

“systeem” audit)
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Wat heeft het ons opgeleverd? Naar aanleiding van de eerste audit ontvingen wij de volgende 
terugkoppelingen:

 Veiligheid zit in de genen bij iedere medewerker, maar het huidige beleid was niet bij 
iedereen bekend

 Focus voornamelijk op aanrijd- en elektrocutiegevaar bij het spoor, nauwelijks op ARBO
 Opvolging incidenten en de uitkomsten van onderzoeken was niet bij iedereen bekend
 Geen duidelijke invulling van pro activiteit binnen de organisatie? 
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Een voorbeeld: Hoe kwam het dat bij de medewerkers het veiligheidsbeleid niet bekend was? 
Een voorbeeld uit de praktijk: tussen 2012 en 2016 had Saferail de volgende 
veiligheidscampagnes gelanceerd:

 Veiligheid in de keten
 Saferail Veilige Vijf
 Veiligheid begint bij jezelf
 Meld een held
 Proud to be Safe
 Trots op Saferail
 Ik zie wat jij niet ziet
 Maak tijd voor veiligheid
 Ik werk veilig of ik werk niet

Meer is niet altijd beter!
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Stelling: Wat betekent pro activiteit voor u in relatie tot veiligheid?
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In 2016 heeft Saferail besloten om het roer om te gooien op veiligheidsgebied en zich te richten 
op twee speerpunten:

 Pro activiteit
 Betrokkenheid vergroten



VAN TREDE 3 NAAR 4: DOORBREEK HET PLAFOND

Vormgeven aan PROACTIVITEIT
Saferail heeft het veiligheidsprogramma ZIEN-HANDELEN-LEREN samen met ASSET Rail en Dura 
Vermeer Railinfra geïntroduceerd. ZHL is onze definitie van pro actief handelen:

 (zelf) Zien
 (actief) Handelen
 (organisatiebreed) LEREN 

 https://www.youtube.com/watch?v=cNsIapMsvB0

https://www.youtube.com/watch?v=cNsIapMsvB0
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Vergroten van betrokkenheid (Stephen Covey)
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Daarnaast zijn de volgende stappen gezet:
 Introductie Dag van Veiligheid (interactieve dag over veiligheid met leveranciers)
 Aansluiting zoeken bij opdrachtgevers om zodoende mee te kunnen denken over regelgeving. 

Wij zijn o.a. actief bij ProRail (V&G), RET (Regelgeving LWB taak) en het GVB (Inventariseren 
WBI proces)

 Durf externe expertise in te huren met een andere kijk
 Samen formuleren waar Saferail voor staat  (intern draagvlak)
 Vertel aan de medewerkers wat je doet op het gebied van veiligheid
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Samenvatting wat Saferail verder heeft geholpen:
 Eenduidig veiligheidsbeleid voor langere termijn (5 jaar)
 Keep it simple
 Inspiratiesessie met stakeholders (SWOT analyse)
 Iedereen verantwoordelijkheid voor beleid en veiligheid (wat kan jij betekenen voor Saferail)
 Durf externe expertise in te huren (frisse blik van buitenaf)
 Melden van afwijkingen laagdrempelig gemaakt d.m.v. innovatie
 Vertel wat je doet op het gebied van veiligheid



Zijn er nog vragen?

Ga naar www.menti.com en gebruik de code ..

http://www.menti.com/

