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INTRO
DISC BELGIUM

door Nathaly Taillieu,
Business Manager DISC Belgium bvba

Nathaly Taillieu

“

ALS WERKGEVER EN
PREVENTIEADVISEUR BEN
IK ERVAN OVERTUIGD
DAT IEDEREEN DE KANS
MOET KRIJGEN OM IN
EEN VEILIGE EN GEZONDE
WERKOMGEVING TE
KUNNEN WERKEN

Het klinkt cliché, maar het is o zo waar: op het

Daarnaast implementeert en onderhoudt DISC

einde van de dag wenst iedereen gezond en wel terug

Belgium beheersystemen als VCA en het eigen

thuis te komen.

systeem SAMS 1.01 (Safety Attitude Management System). In onze zoektocht om veilig gedrag

In 2004 werd DISC Belgium bvba (Dynamic

te prikkelen en te promoten kwam onder andere

Industrial Safety Consultants) opgestart vanuit de

onze SAM-campagne tot stand, net zoals in 2009

visie dat wij als gediplomeerde veiligheidskundigen het

bijkomend de productlijn MTN Creation gecreëerd

verschil op de werkvloer kunnen maken door mee bij te

werd om veiligheid creatief te stimuleren. Hiermee

dragen tot een veilige en gezonde werkomgeving.

werd een beeld aan veiligheid gegeven en zo werd de

Doorheen de jaren heeft DISC Belgium zich ontwik-

ludieke SAM-mascotte geboren. Safety And Me,

keld tot een duidelijke marktspeler op veiligheidsvlak.

daar draait het om.

Op een creatieve en deskundige manier worden
invalshoeken gezocht om positief te kunnen

Ons dynamisch, gekwalificeerd DISC Belgium team

bijdragen tot een veiligere werkomgeving.

anticipeert dagdagelijks op de noden van onze
klanten. Steeds zijn we leergierig, flexibel,

Als innovatief veiligheidsbureau biedt DISC Belgium

professioneel en proactief. Er wordt altijd een

dan ook veiligheidscoördinatie en veiligheidskundige

positieve interactie op de werkvloer gestimuleerd.

ondersteuning aan in diverse industriële sectoren als
(petro)chemische industrie, bouwindustrie, nieuwe

Intussen kijken wij uit naar ons 10-jarig bestaan en

energie industrie, maritieme industrie en voedings-

blijft het ons doel als DISC Belgium te mogen bij-

industrie. Deze veiligheidskundige begeleiding gaat

dragen tot een veilige en gezonde werkuitvoering. Via dit

van nieuwbouw- en onderhoudsprojecten tot het

DISCovery Magazine willen wij u laten meekijken in

ondersteunen van interne veiligheidsdiensten.

onze werkwereld, veiligheid in de praktijk.
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Think SAFETY

act safely!

“

DE DAGELIJKSE MISSIE
VAN DISC BELGIUM
VOOR AIR LIQUIDE

Of het nu gaat over het dragen van de juiste

van dienst te kunnen zijn, investeert Air Liquide in

persoonlijke

een

nieuwe installaties en modernisering en vernieuwing

risicoanalyse voor het veilig aanleggen van een

van bestaande installaties en pijpleidingen. Deze

boorput, sectiepost, etc. DISC Belgium zorgt steeds

projecten worden vaak uitgevoerd op de sites van

voor een goed onderbouwd advies. Samen met de Air

onze industriële klanten, maar ook vaak op publiek

Air Liquide is de wereldleider in gassen voor

Liquide verantwoordelijken trekken we mee de werf

terrein. Het garanderen van de veiligheid op deze

toepassingen in de industrie, voor de gezondheid

op om bijkomende risico’s op te sporen en tijdig te

werven is voor Air Liquide topprioriteit.

en voor het milieu. Binnen de Benelux heeft

signaleren aan de uitvoerders en het management.

beschermingsmiddelen

of

Air

Air Liquide een specifiek leidingennetwerk van

Liquide

heeft

in

DISC

Belgium

een

Via een duidelijke communicatie op de werf,

teamgenoot gevonden om het preventiebeleid

bevoorraden. Ze investeert nog dagelijks in dit

voortgangsvergaderingen

voor

netwerk door middel van vernieuwingen en

weekrapporten

Belgium

bouwen. Met een kritische blik en constructief mee

uitbreidingen naar nieuwe en bestaande klanten.

daarenboven Air Liquide om het projectmanagement,

zoekend naar oplossingen assisteert DISC Belgium

Het veilig uitvoeren van de projecten is een prioriteit

de aannemers en de controleorganismen op

ons om de veiligheid en het welzijn van onze mede-

voor Air Liquide.

dezelfde,

Zo

werkers en onze contractors op de werf continu te

dragen we dagelijks bij tot de missie van

verbeteren”, aldus Herman Weyten, Directeur

Air Liquide: ‘think safety, act safely!’

IDPB/SIPP Air Liquide Industries Belgium.

uitbreidingsprojecten en geeft advies vanaf de

Air Liquide aan het woord.

“‘Veiligheid is en blijft onze eerste prioriteit’ is geen

ontwerpfase tot de opstart- en opleveringsfase.

“Onze

Air

slogan maar een reële overtuiging”, concludeert de

Wij nemen hierbij zowel de overkoepelende

Liquide de slagaders die onze productie-eenheden

heer Weyten, allusie makend op een uitspraak van

veiligheidscoördinatie

dagelijkse

verbinden met onze klanten over heel de

Benoît Potier de CEO van Air Liquide.

veiligheidstoezicht voor onze rekening op diverse

Benelux. Ze zijn dan ook cruciaal voor onze

Air Liquide sites.

bedrijfsactiviteiten. Om nog beter onze klanten

ongeveer

DISC

2800

Belgium

veiligheidsvlak

km

om

ondersteunt
bij

deze

als

haar

Air
vaak

het

klanten

Liquide

te

op

veilige

en

ondersteunt

golflengte

gedetailleerde
DISC

te

houden.

onze

projecten

nog

verder

uit

te

grootschalige
pijpleidingennetwerken

zijn

voor

www.airliquide.com
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BOOST veiligheid

organiseer preventie
in uw KMO
DISC Belgium wilde daarom zijn kennis ook graag

samen met hun inschrijving. Deze vragen werden

beschikbaar maken aan deze KMO-bedrijven en

beantwoord doorheen de

organiseerde een seminar ‘KMO Boost uw

zien van de nodige praktische oriëntering. De

veiligheid’, gericht op bedrijven tot 50 werknemers.

meerderheid van de aanwezige zaakvoerders

Een 60-tal zaakvoerders van KMO’s schreven zich

maakten gebruik van deze mogelijkheid, wat ons

in en zakten op 28 maart 2012 af naar het Crowne

een inzicht gaf in de problematieken op welzijnsvlak

Plaza hotel te Antwerpen.

van een kleinschalig bedrijf.

Nathaly Taillieu en Wouter Ruymbeke stelden de

Tot

huidige welzijnsvereisten voor in een duidelijke en

opleidingsprogramma (zie pagina 13)

volledige presentatie. Door een aantal sprekende

deelnemers maakten kennis met vier uitgebreide

Volgens de cijfers van de federale overheidsdienst

voorbeelden uit de praktijk werd elke vereiste

opleidingsmodules, waarbij telkens een belangrijke

Werkgelegenheid gebeurt het merendeel van de

praktisch uitgewerkt. Hoe omgaan met risico’s

welzijnsvereiste voor een KMO werd uiteen gezet aan

ernstige en dodelijke ongevallen in kleine tot

en gevaren, risicoanalyse, jaaractieplan, werk-

de hand van praktische voorbeelden.

middelgrote

instructies, wat is een arbeidsongeval en hoe aan

“

DE DEELNEMERS HADDEN
DE MOGELIJKHEID OM OP
VOORHAND HUN
PRAKTISCHE VRAGEN
DOOR TE STUREN

bedrijven. Binnen

deze

kleinere

ondernemingen is geen duidelijk preventiebeleid

te geven... Elk onderdeel werd uitvoerig behandeld.

aanwezig. Het ontbreekt hen soms aan kennis

slot

stelde

presentatie en voor-

DISC

Belgium

zijn

voor. De

Na het seminar was er nog plaats en tijd voorzien om
verder kennis te maken bij een hapje en een drankje

over de welzijnswetgeving en hoe men veiligheid

De deelnemers hadden de mogelijkheid om op

praktisch aanpakt.

voorhand hun praktische vragen door te sturen

in de mooie foyer van Crowne Plaza.
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Een DAG

“

als preventieadviseur

ONZE DAG BEGINT OF
EINDIGT NIET TUSSEN BOEKEN
EN MAILS, DAT IS EEN LEUK
ASPECT VAN ONZE FUNCTIE

De manier waarop jullie een boodschap
overbrengen is dus heel belangrijk?
Wouter & Stefan: “Als je duidelijk uitlegt wat je
zegt en waarom je het zegt, is de helft van het werk
al gedaan. Mensen nemen niet zomaar eender wat
aan, je moet er overtuiging en openheid insteken

Hoe kan je de start van een dag als ‘project

zodat het tot iedereen doordringt. Als je naast

safety advisor’ in een (petro)chemische omgeving

hetgeen jij te zeggen hebt ook luistert naar hetgeen

beschrijven? Wij vroegen het aan twee medewerkers

een ander zegt, kom je een pak verder dan wanneer

van DISC Belgium, S.Vanderlinden en W. Ruymbeke.

je enkel jezelf wilt horen praten.”

Stefan: “De dag kan beginnen op 101 manieren.

Wat gebeurt er met de verkregen informatie?

Eens in de fabriek wordt de dag gestart met een kop

Wouter: “Het hangt af van wat er aan de hand is,

koffie. Toch blijkt dit soms iets te zijn waar je pas aan

soms is het voldoende om met de informatie in het

Verwater Belgium NV is als bedrijf een specialist

toekomt op het einde van de werkdag.”

achterhoofd het V&G plan te bekijken om te zien wat

in o.a. tankbouw en tankonderhoud en streeft

Wouter: “Ik probeer het eerste uur van de dag de

er wederzijds is afgesproken omtrent deze situatie.

een hoge veiligheidscultuur na.

werf in te trekken. Op die manier zie je de ver-

Bij andere zaken moet je wat verder doorzoeken naar

schillende ploegen aan de start van hun werkdag

de juiste regelgeving of de ideale code van goede

Dagelijks zijn zij actief in de weer met een

en kun je de eventuele knelpunten al meepikken.

praktijk. Vaak zitten we ook samen met de klant

veilige werkuitvoering. Stefan Vanderlinden,

Soms heb ik een afspraak met een nieuwe aan-

om een specifieke vraag naar ieders voldoening te

veiligheidskundige

nemer om kennis te maken of is er een meeting

beantwoorden. Maar we komen er altijd wel uit!”

bvba, ondersteunt hen hierbij. Dankzij de

Stefan in gesprek met een werknemer.

Verwater Belgium NV
contractor van de maand.

van

DISC

Belgium

constructieve samenwerking op veiligheidsvlak

met andere vroege vogels. Regelmatig komen er
nieuwe medewerkers op de werf die een instructie

En wat met de administratie?

nodig hebben. Kortom, elke dag start verschillend.”

Wouter

een

gepromoot. Naar aanleiding van 365 dagen

Stefan: “Zo kan jouw dag beginnen met het

belangrijk onderdeel van ons werk om de nodige

zonder rapporteerbaar ongeval werd in de

opmaken van een RA (risicoanalyse) of start de dag

trendanalyses en voorbereidingen te maken. Een

aanwezigheid van een aantal Esso managers

met een meeting. De een begint aan een kalme dag,

goede verdeling van het administratief werk en field

en de directie van Verwater Belgium NV een

de ander staat onmiddellijk voor een grote uitdaging

werk zoeken geeft als resultaat een geslaagde dag.

happening georganiseerd met alle Verwater

die de hele dagplanning waardeloos maakt.”

Onze dag begint of eindigt niet tussen boeken en

projectmedewerkers. Daarnaast werden zij

mails en dat is een leuk aspect van onze functie.”

bekroond tot Contractor van de maand in 2012.

Stefan: “Ervaring maakt het wel eenvoudiger om

Tot slot, hoe sluiten jullie de werkdag af?

Tot op heden werkt Verwater zonder rapporteer-

een luisterend oor, respect of feedback te krijgen.”

Wouter: “Goed afsluiten van een dag is alle

baar ongeval en gaan zij volop voor het tweede

Wouter: “Aan de ene kant maakt ervaring een aantal

uitdagingen positief beantwoord hebben. Ik kan

jaar ongevalvrij werken. Zij streven ernaar om

dingen makkelijker omdat je sneller tot de essentie

enorm tevreden naar huis rijden nadat ik een

deze ingeslagen weg verder te zetten. Dit door

komt. Aan de andere kant verandert de wetgeving,

moeilijk vraagstuk met goed onderbouwd advies heb

samen als één team te handelen en te blijven

de aanbevolen werkwijze of de situatie op het terrein

kunnen helpen oplossen. Op die manier help je de

focussen op veiligheid. Als veiligheidskundige

wel eens zodat je steeds alert moet blijven. Ervaring

uitvoerders van het project het meest.”

draagt Stefan graag zijn steentje bij.

komt altijd van pas, maar het is ook nodig om je ogen

Stefan: “Daar sluit ik me volledig bij aan.”

&

Stefan:

“Administratie

wordt een veilige en gezonde werkomgeving
is

Hoe groter de ervaring, hoe eenvoudiger?

en oren open te houden.”

www.verwater.com
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Jaarlijkse uitreiking

SIR SAM AWARDS
Sinds 2009 bekroont de SIR, Stichting Industriële

Onze felicitaties voor de positieve inzet van de

Reiniging, jaarlijks een aantal medewerkers van haar

SIR-bedrijven.

aangesloten bedrijven met een Safety Award SIR
in de vorm van een SAM-award. De SIR aan-

De jury van de SIR:

gesloten bedrijven zijn dagelijks werkzaam in de

“De Sammetjes, zoals wij ze noemen, worden

I.R. (Industriële Reiniging) branche en dragen

al meerdere jaren met veel plezier door de SIR

veiligheid hoog in het vaandel.

uitgereikt aan goede vaklieden. En ondanks dat het
meestal bescheiden winnaars zijn, zijn ze trots op

Via de Safety Awards SIR worden jaarlijks de

hun trofee. Want een beloning voor goed en veilig

winnaars voor een uitstekende prestatie m.b.t.

werken wil toch iedereen!”

veilig werken in de kijker gezet. Deze uitreiking wordt
telkens feestelijk gevierd en verder bezegeld onder
www.sir-safe.be - www.sir-safe.nl

het genot van een hapje en drankje.

Frank Kramer

Paul Bekker

Johan Troost

Contractor management services
DISC Belgium biedt sinds 2010 veiligheidskundige

Via hun ‘Review and Verification Services (RAVS)’

waardevolle aanvulling op ons HSE (Health

ondersteuning aan het HSE team van ISNetworld

analyseren en evalueren veiligheidsexperts van

Safety Environment) team te vormen.

Hun

in België. ISNetworld is globaal marktleider in

ISNetworld informatie betreffende contractoren,

klantgedrevenheid, de

hun

contractor management diensten. Met behulp van hun

waaronder hun V&G procedures, als onderdeel van

medewerkers en hun passie voor veiligheid op de

innovatieve database verzamelt ISNetworld gegevens

het doorlichtingsproces.

werkvloer plaatsen DISC Belgium aan de top in

expertise

van

hun sector.”

aangaande veiligheid, gezondheid, aankoop, kwaliteit
en conformiteit van contractoren om te voldoen aan

Dag Yemenu, Vice-President Technical Services

wettelijke en klantspecifieke vereisten.

ISNetworld: “DISC Belgium heeft bewezen een

www.isnetworld.com
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VCA behalen

laat je begeleiden

“

ALGEMENE
BOUWONDERNEMING
MAES WERKT INTUSSEN
AL VIER JAAR
SAMEN MET EEN
DISC BELGIUM
medewerker

Wat begon als enkele weken veiligheidstoezicht

“Hierin kunnen de veiligheidskundige diensten van

tijdens een fabrieksstop in 2008 veranderde

DISC Belgium het verschil maken: zij kennen het

gradueel in een vaste wekelijkse aanwezigheid in deze

systeem goed want ze hebben zelf ook VCA behaald,

onderneming van ongeveer 20 mensen. Intussen

ze kunnen je helpen met praktische ervaring maar

wordt Annick Lievens, een preventieadviseur van

ook ondersteuning bieden bij de dagdagelijkse toe-

DISC Belgium, als vaste waarde van de firma Maes

passing van het VCA-systeem. Door het uitvoeren

beschouwd

op

van een interne voorbereidende audit, waarbij ze je

verschillende vlakken van het preventiebeleid, zoals

documenten systematisch doorlichten aan de hand

rondgangen doen op de werf, toolboxen geven en

van de VCA-auditvragen, kunnen ze ervoor zorgen dat

ondersteuning bieden bij de voorbereiding van de

je goed voorbereid aan de uiteindelijke certificerings-

VCA2008/5.1 certificering.

ronde begint. Dat scheelt tijd en kopzorgen. Zo ben je

en

biedt

ze

ondersteuning

zeker dat je je VCA behaalt!”
“Laat je begeleiden is mijn advies”, aldus Guy Maes,
zaakvoerder. “Als je het allemaal in één keer over

Algemene

je hoofd krijgt, is het behalen van VCA voor een

gespecialiseerd in onderhoud en civiele werken

kleine onderneming haast onbegonnen werk. Trek
					
de nodige tijd uit, stel een einddatum vast en werk
					
stelselmatig de nodige procedures en documenten
					
					uit. Ook heel belangrijk: geef een goede beschrijving

in de (petro)chemische sector. Als KMO zijn zij

bouwonderneming

Maes

is

bedreven in het vinden van praktisch haalbare
constructieve

oplossingen

in

vaak

moeilijke

omstandigheden.

					van wat je al doet op vlak van veiligheid, schrijf geen
					verzinsels neer omdat het mooi oogt als je het in de

Zij streven er steeds naar om een veilige werkaanpak

					praktijk niet kunt waarmaken of nog belangrijker,
					volhouden!”

voorop te stellen, veiligheid staat voor hen te allen
tijde op nummer 1.
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MTN
Creation
“

BELONING GEEFT ONS
ERKENNING EN BRENGT
ONS KRACHTIG IN
BEWEGING OM
VERDER ACTIE TE
BLIJVEN ONDERNEMEN

Samen met fabrikanten, collega’s en andere

veiligheidsdienst. SAM (Safety and Me) is hierbij

betrokkenen bij dit project hebben Nathaly Taillieu en

het centrale punt in uw campagne en tevens onze

de kunstenares Myriam Feys intensief samengewerkt

mascotte. Een middel om een gemeenschappelijk

aan een intrigerende ontdekkingstocht over hoe

preventie- en veiligheidsgevoel te creëren.

positief veiligheidsgedrag visueel gestalte te geven,
wat leidde tot de ontwikkeling van MTN Creation.

Kies voor een MTN creatie als een inspirerend en

De MTN Creation productlijn wenst veiligheid als

stimulerend schouderklopje. U vindt altijd een

‘werkwoord’ te versterken door voorbeeldig positief

geschikt product in ons uitgebreid MTN Creation

veiligheidsgedrag te belonen en te stimuleren.

assortiment.
www.mtncreation.com

Stimuleer ook veiligheid door uw werkomgeving
of organisatie in een positieve veiligheidsgeest te
kaderen: beloon mensen of bedrijven die een
veiligheidsvoorbeeld zijn via een visuele ‘safety
reminder’. Beloning geeft ons erkenning en brengt
ons krachtig in beweging om verder actie te blijven
ondernemen. Dit alles met één doel voor ogen:
gezond en wel blijven werken.

					
					MTN Creation gaat veel verder dan enkel het produ					ceren van incentives, producten die het veilig werken
					stimuleren. Via SAMS 1.01 (zie pagina 11) kan een
					veiligheidscampagne opgezet worden binnen uw
bedrijf, dit in samenwerking met uw interne
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“

HET SAM-PROJECT IS
EEN IDEALE HEFBOOM
OM VEILIGHEID VOOROP
TE STELLEN BINNEN
ALLE LAGEN VAN EEN
ORGANISATIE

SAMS
1.01

leren kijken naar veiligheid

Veilig werken gebeurt niet enkel op de vloer zelf,

worden na de observatie meteen gedeeld met de

aandacht aan besteden. De leidinggevenden op hun

maar wordt mogelijk gemaakt op elk niveau van een

geobserveerde uitvoerders en zij kunnen op hun

beurt leren binnen hun taken naar veiligheid te kijken

bedrijf en doordat iedereen zijn bijdrage levert.

beurt zelf bijkomende punten aanbrengen en helpen

en acties te bepalen voor de verbeterpunten.

meedenken. Een positieve interactie op de werkvloer
SAM (Safety And Me) zorgt ervoor dat iedereen,

komt tot stand waar bijkomend de geobserveerden

Door de SAM-checklijsten die op maat van het

van heftruckchauffeur tot directielid, zich betrokken

een schouderklopje ontvangen bij veilig voorop-

bedrijf gesneden zijn, kunnen de observaties

voelt bij het veiliger maken van het werk en doet

gesteld gedrag en beloond worden met een

achteraf gegroepeerd bekeken worden, komen

inzien wat je zelf kan doen om hiermee te helpen. Het

SAM-presentje.

trends naar boven en kan het management een

SAM-project

is toepasbaar in alle industriële

bedrijfssectoren.

bepaald risico (b.v. vallen van hoogte of gebruik
Na de observaties worden onmiddellijke evenals

rollend materieel) evalueren over alle taken heen en

lange termijnacties bepaald op de gevonden

waar nodig nog bijkomende maatregelen nemen.

Hoe werkt het? Belangrijk bij arbeidsveiligheid is

verbeterpunten. Het resultaat van die acties wordt

En dankzij de visuele feedback op de SAM-walls

om met twee voeten in de praktijk te staan. Daarom

gecommuniceerd via de SAM-flyers die sterk

blijft iedereen het verbeterproces van het bedrijf

werkt het SAM-project met gerichte observaties van

visueel werken, deze zijn terug te vinden op de

volgen. Deze SAM-communicatie stimuleert de

taken op de werkvloer onder begeleiding van een

SAM-prikborden. Je kan letterlijk niet naast de

betrokkenheid opmerkelijk. SAM loopt gewoon als

DISC Belgium coach. Hierbij leren leidinggevenden

impact van SAM kijken! Dankzij de prikborden is

rode draad visueel doorheen alle lagen van het

evenals mensen op de werkvloer om naar de risico’s

iedereen betrokken bij het verbeterproces en kunnen

bedrijf. Veiligheid voor en door iedereen!

van elke taak te kijken.

ze zelf hieraan deelnemen door verbeterpunten aan
te brengen.

Aan de hand van een SAM-checklist kunnen ze
de belangrijkste risicovelden beoordelen. Is het

Door vanuit de SAM-campagne uitdrukkelijk

risico onder controle of kan het beter? Hoeveel

positieve aandacht te geven aan een veilige

uitvoerders lopen het risico en hoeveel niet? Wat

werkomgeving, wordt duidelijk voor de uitvoerders

en hoe kan het verbeterd worden? Deze inzichten

dat dit belangrijk is en gaan ze hier vanzelf meer
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SAM CAMPAGNE

bij Terbeke Pluma

“

DAN MAG ER NOG
ZOVEEL TIJDSDRUK ZIJN,
BIJ direct GEVAAR
GELDT MAAR ÉÉN REGEL
EN DAT IS ONGEVALLEN
VOORKOMEN

Toen de firma Terbeke Pluma in 2010 een

werkgroepleden zelf die allen een theoretische en

veiligheidsinitiatief

het

praktische veiligheidsopleiding van een dag kregen,

veiligheidsbewustzijn bij haar werknemers te

hadden de wil het project te doen slagen en na een

verhogen, opteerde zij voor het SAMS 1.01

paar jaren zijn ze nog even gemotiveerd bezig met

programma van DISC Belgium, een veiligheids-

veiligheid.

wilde

opstarten

om

beheersysteem met een positieve boodschap, zoals
blijkt uit de slagzin ‘Safety and Me’, veiligheid voor

Op de vraag hoe de begeleiding door DISC Belgium

en door iedereen.

ervaren werd, antwoorden Johan en Luc unaniem.
“De cursus was degelijk opgebouwd en duidelijk,

Aan het woord zijn Luc, SAM-Coördinator en Johan,

de gebruikte observatiechecklists werden door

Voorzitter van de SAM-Groep, zoals de veiligheids-

DISC Belgium in samenspraak met de gebruikers

werkgroep binnen dit programma wordt genoemd.

ontwikkeld en er was steeds overleg mogelijk over

Luc: “Op vraag van mijn afdelingshoofd sloot ik

de manier van werken.” Johan voegt eraan toe: “In

mij aan bij de SAM-werkgroep, benieuwd naar dit

het begin schrok het schrijfwerk mij wat af, maar al

nieuwe veiligheidsinitiatief en of het zou slagen.

snel leer je de lijsten juist toepassen”. “Je had na de

Aanvankelijk met enig wantrouwen, maar toen ik

opleiding de indruk dat het systeem voor iedereen

zag dat het project goed onderbouwd was en dat de

praktisch toepasbaar was”, besluit Luc.

andere deelnemers ook mensen bleken die
veiligheid belangrijk vonden en ermee bezig waren,

De beide SAM-leden ontwikkelden naar eigen

waaronder een paar afdelingsverantwoordelijken die

zeggen ook een aantal vaardigheden doorheen de

zelf reeds een veiligheidsopleiding hadden gevolgd,

opleiding en begeleiding tijdens de veiligheidsrond-

kreeg ik er alle vertrouwen in.” Johan en Luc wijzen

gangen samen met DISC Belgium. “Eerst keek men

erop dat ze van bij het begin veel steun kregen van

raar op wanneer je iemand kwam observeren, maar

hun preventieadviseur, de personeelsdienst en hun

als snel merkte je dat de mensen opgelucht en

afdelingsverantwoordelijken.

tevreden reageerden omdat ze een schouderklopje

Ook

de

SAM-
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kregen omwille van veilig gedrag.” De observatie-

dan ‘hoe kun je dit veiliger doen?’ en de mensen

hebben om gevaren in te schatten en verbeteringen te

rondgangen raakten al snel goed ingeburgerd bij de

aanvaarden mij in mijn rol binnen het veiligheids-

helpen voorstellen. Anderzijds vinden ze het ook

werknemers van het bedrijf.

gebeuren. Men waardeert het wanneer men

hun verantwoordelijkheid om zelf steeds zo veilig

persoonlijk betrokken wordt bij veiligheid op de

mogelijk te werken, ook wanneer er iets fout loopt en

Wat heeft de SAM-werking voor hen betekend?

werkvloer, wanneer naar werknemers geluisterd

snel ingrijpen noodzakelijk blijkt.”

Johan: “Hoewel ik als comitélid reeds met veiligheid

wordt. Er wordt tijd gemaakt voor veiligheid, er is

bezig was en ook een aantal veiligheidsopleidingen

plaats voor de eigen inbreng van de werknemers en

Luc besluit: “Ik heb het er met mijn collega’s over

gevolgd had, leer je toch anders naar veiligheid

dat leidt tot zichtbare veranderingen.”

gehad. Soms gebeurt er een incident maar de ham-

kijken. Door de opleiding en je ervaringen tijdens
de rondgangen ben je je meer bewust van de
veiligheidsproblematiek in je eigen bedrijf.” Johan
voegt er nog aan toe: “In het begin was het niet
voor iedereen duidelijk wat nu mijn SAM-rol was,
en wat mijn Comité-rol maar gaandeweg ben ik erin

vraag blijft altijd ‘kan ik het oplossen zonder gevaar

“

BE SAM
BE SAFE
BE HAPPY

geslaagd de twee te scheiden en het verschil
duidelijk te maken.” Over zijn verkiezing als

voor mijn eigen veiligheid?’ Dan mag er nog zoveel
tijdsdruk zijn, bij onmiddellijk gevaar geldt maar één
regel en dat is ongevallen voorkomen.”
BE SAM BE SAFE BE HAPPY.
Terbeke is een innoverende Belgische verse

voorzitter: “Eerst ben je zenuwachtig omdat je ook

“Het moeilijkste aspect voor de SAM-leden blijft het

voedingsgroep

met leidinggevenden samen aan tafel zit, maar met

vervullen van hun voorbeeldfunctie op het vlak van

commercialiseert in 10 Europese landen. De

de ervaring komt gradueel meer zelfvertrouwen”.

veiligheid, een verantwoordelijkheid waren beiden

groep heeft 2 kernactiviteiten, ﬁjne vleeswaren en

Luc: ”Mensen kijken nu anders naar je. Vaak zegt

zich zeer van bewust zijn. Zij kunnen gevaarlijke

koelverse bereide gerechten, beschikt over 8

iemand zodra ze mij zien passeren, ‘ja ik weet het,

situaties

industriële vestigingen in België en Nederland en

ik moet daar of daarop letten’, alsof je aanwezigheid

verantwoordelijken en met hun opmerkingen

hen over hun veiligheid doet nadenken. Ik vraag

wordt rekening gehouden, omdat ze de ervaring

aankaarten

bij

hun

afdelings-

Opleidingskalender

DISC Belgium

die

haar

assortiment

telt ongeveer 1.750 medewerkers.
www.terbeke.be

Dit is wat de deelnemers er zelf van vonden:
Dhr. Van den Bergh, eigenaar dakwerken Van
den Bergh: “Een correcte opleiding met zeer
duidelijke inhoud, de nodige documentatie en
ervaren begeleiding.”
Dhr.

Dierckx,

zaakvoerder

van

Interpoint

Interieurprojecten: “De opleiding heeft me in
Achtereenvolgens kregen ze de volgende modules:

eerste instantie de noodzaak van een goed

- Opstellen en bijhouden risicoanalyse

veiligheids- en preventiebeleid bijgebracht. Vermits de

- Preventieplan opmaken

opleidingen zeer praktisch werden gehouden en er na

- Veiligheids- en gezondheidsplan opstellen

de sessies gebruik kon gemaakt worden van vooraf

- Instructies en toolbox geven

gedefinieerde templates, was het direct toepasbaar
in mijn bedrijf.”

Een aantal KMO-zaakvoerders maakten reeds

Wilt u veiligheid ook praktisch aanpakken binnen

gebruik van ons praktisch opleidingsaanbod.

uw KMO? Surf naar onze opleidingskalender online,

Dhr.

Zij volgden de vier veiligheidsmodules en leerden

www.discbelgium.com of vraag verdere info inzake

gipswanden: “Deze sessies waren een positieve

hoe ze hun zaak praktisch op welzijnsvlak moesten

opleiding op maat na via info@discbelgium.com of

ervaring: in beperkte groep, zeer praktijkgericht,

aanpakken.

het telefoonnummer 03 – 605 57 85.

‘straight to the point’ en met gebruiksklare tools.”

Drossin,

bedrijfsleider

bij

Promonta
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Werken bij

DISC Belgium

“

JE WORDT
GERESPECTEERD EN
GEWAARDEERD VOOR
JE INZET

Je wordt er gerespecteerd en gewaardeerd voor

Ter voorbereiding van mijn opleiding preventie-

jouw inzet. Op gebied van preventie doe je praktisch

adviseur niveau 1, kon ik reeds de cursus Summer

in alle bedrijfstakken ervaring op.

Class volgen aan de UAMS te Antwerpen. Dit op het
ogenblik dat er nog twee andere DISC Belgium

Het belangrijkste voor mij is het feit dat de

werknemers in opleiding waren als preventie-

bedrijfsleiding heel veel waarde hecht aan opleiding,

adviseur niveau 2. Daarna gaf DISC Belgium mij

waardoor de werknemers de gelegenheid krijgen

de kans om de opleiding preventieadviseur niveau 1

om verschillende cursussen te gaan volgen die

te volgen.

betrekking hebben op de preventiewereld.
Als werknemer ben ik natuurlijk heel dankbaar

In januari 2009 ben ik, Asjad Sarwar, van start
gegaan bij DISC Belgium en al snel kwam ik erachter

DISC Belgium vindt

dat

medewerkers

het zeer belangrijk dat
om

dergelijke langdurige opleiding zelf bekostigen

professioneel én persoonlijk te groeien en geeft hen

is bijna niet haalbaar, ook door de tijd die je moet

dan ook de kans om diverse veiligheidsopleidingen

besteden aan je studieopdrachten en omdat je

DISC Belgium is een dynamisch bedrijf met

te volgen, zoals bij voorbeeld preventieadviseur

gedurende die bepaalde tijd niet voor je dagelijkse

een

team van professionals die hun nieuwe

niveau 1 en 2, veiligheidscoördinator niveau A en

taken beschikbaar bent.

collega’s direct in de groep opnemen en begeleiden.

B, VCA voor leidinggevenden of nijverheidshelper.

Iedereen wordt gehoord en krijgt de gelegenheid

Zo

om een verschil te maken bij de dienstverlening

opgeleide

evenals

DISC

Belgium

een

erg

aangenaam

detacheringsbureau is om voor te werken.

Na een aantal jaren als preventieadviseur niveau 2

veiligheids-

gewerkt te hebben, zal ik door deze opleiding meer

de

coördinatoren van verschillende niveaus inzet-

inzetbaar zijn, wat ten goede komt aan de verschei-

bedrijfsleiding word je gemotiveerd en ondersteund

baar zijn, om zo aan klanten een aan hun noden

denheid van mijn werk. Je zou dit inderdaad kunnen

om zelfstandig te werken en initiatieven te nemen.

aangepaste service te kunnen verlenen.

zien als mijn ‘interne’ doorgroei in functie.

productontwikkeling.

Door

DISC

Belgium

krijgen

goed

de

zorgt

mogelijkheden

voor de kansen die DISC Belgium mij biedt. Een

preventieadviseurs

ervoor
en

dat
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