De meest waardevolle GO! melding van augustus 2016 is gemaakt door een
collega uitvoerder bij Heijmans Infra en werkzaam op het project N23
Westfrisaweg. Met deze melding onderstreept hij het belang van een goede
overdracht van informatie tussen de verschillende afdelingen, als het gaat
om veiligheid.

Tijdens een ontgraving bijna een
hogedrukgasleiding geraakt

Betere afstemming met ontwerp en
raakvlakken K&L voor uitvoering
besproken

Tijdens de graafwerkzaamheden onder leiding van de uitvoerder stuitte men
plots op een hogedrukgasleiding. Mark heeft het werk stilgelegd en heeft
dit opgenomen met de afdeling Kabels en Leidingen. Met Kabels en Leidingen
is er afgesproken dat eventuele raakvlakken voor de uitvoering besproken
worden. Daarnaast gaat Kabels en Leidingen voorzien in een betere
afstemming met ontwerp. Zodat dit soort situaties in de toekomst voorkomen
kunnen worden. Mark heeft deze situatie dus direct besproken met Kabels en
Leidingen en ontwerp en heeft dit daarnaast ook gemeld in IRES (Incidenten
REgistratie Systeem). Waarna acties zijn uitgezet om dit in de toekomst de
voorkomen.
Om een werk te realiseren zijn er heel veel mensen bezig om het werk buiten
voor te bereiden. Iedereen heeft hierin zijn eigen specialisme. Doordat een
werk niet door één iemand wordt voorbereid, maar door vele
mensen/afdelingen is de kennis en informatie overdracht van groot belang.
We moeten elkaar attenderen op de risico's die we mogelijk lopen tijdens de
uitvoering en welke maatregelen we daarvoor kunnen treffen. En andersom
moeten we het ook terugkoppelen wanneer we een onveilige situatie tegen
zijn gekomen, die al in een eerder stadium verholpen had kunnen worden.
Communicatie is alles, als het gaat om veiligheid! Deze melding van de
uitvoerder laat dat belang goed zien.
Deze melding zet ons weer op scherp als het gaat om de communicatie op het
project. En geeft een goed voorbeeld van hoe we met onveilige situaties
omgaan en hiervan leren. Samen maken we het werk veilig! Hier moeten we ons
gezamenlijk voor inzetten.
De alertheid, actie en melding van de uitvoerder helpen onze veiligheid
naar een hoger niveau te tillen, dit wordt zeer gewaardeerd!

