VEILIGHEID 17

Veilig werk verdient waardering
Veilig werken in de industrie heeft topprioriteit en elk incident is er één teveel.
Een belangrijke factor voor veilig werken
is de menselijke factor. De juiste mix van
cultuur, leiderschap, het juiste voorbeeld
en niet in de laatste plaats de overtuiging om veilig te willen werken, zorgen
voor bewustzijn en resultaten. De technische diensten en dienstverleners die
hier hard aan werken, hebben een voorbeeldfunctie voor de rest van de markt.
De technische dienst en de dienstverlener die dit aantoonbaar het best geregeld hebben, verdienen een Award: De
Safe Maintenance Award Benelux.

Mark Oosterveer

De grootste beloning voor veilig werken
is dat er niets gebeurt. Alle inspanningen
van HSE-managers, afdelingschefs en
medewerkers blijven daardoor grotendeels uit het zicht. De Safe Maintenance
Award Benelux beloont deze ‘onzichtbare’
inspanningen en stimuleert hiermee veilig
werken. De Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de onderhoudsafdeling en de
technische dienstverlener uit de Benelux
die bewijst onderhoud op een veilige en
verantwoorde manier uit te voeren. Dat
bewijs wordt geleverd door een vakkundige jury die de inschrijvingen beoordeelt
en de bedrijven door een bezoek toetst op
de uitvoering van hun veiligheidsbeleid.
Na een eerste selectie van de deelnemende partijen wordt een lijst van drie genomineerden per categorie samengesteld.
Deze partijen worden bezocht en door
een deskundige en onafhankelijke jury
aan de tand gevoeld. De jury bestaat uit
veiligheidsspecialisten uit Nederland en
België met deskundigheid op het gebied
van veiligheidsbeleid, regelgeving, veiligheidsmiddelen en veiligheidscultuur.

Shortlist
Peter van Nierop, initiatiefnemer en
bestuurslid van de stichting Safety at
Work, vertelt: ‘De award is ontstaan na

Safe Maintenance Award 2017
Geïnteresseerde dienstverleners en trotse technische diensten kunnen registreren via
de website www.safemaintenanceaward.com.
Verdient een technische dienst of dienstverlener volgens u deze Award, mail dan
uw favoriet met een korte toelichting naar peter.van.nierop@safetyatwork.eu

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

de Europese campagne voor veilig onderhoud in 2011 van OSHA, het Europees
Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Met het magazine TIM
en de Maintenance beurs in Vlaanderen
werd gezorgd voor zichtbaarheid en een
podium. Vanaf 2017 zal de Award in
Nederland worden verzorgd in samenwerking met het iMaintain platform en
Rotterdam Ahoy.’
Het gaat al weer snel. Van Nierop: ‘We
zijn samen met iMaintain druk bezig om
het avondprogramma op te zetten en de
eerste werving voor deelnemers is ook de
deur uit. De komende maanden bouwen
we het spelersveld verder uit en dan zal
de shortlist worden bepaald met de jury.’

Een belangrijk onderdeel van veilig
werken is het delen van vragen,
ervaring en veilige praktijken.
Kennis delen
Dit jaar komt de verkiezing van de Safe
Maintenance Award Benelux tot ontknoping bij een dinershow tijdens de beurs
Maintenance NEXT. Hierbij worden de
drie kandidaten per categorie voorgesteld
met een korte pitch, een video en een
kort interview. Tijdens de avond is volop
ruimte voor netwerken en kennisdeling,
maar is de meeste aandacht voor de 2x3
deelnemers en uiteindelijk de winnaars. In
aanloop naar de verkiezing wordt in vakblad iMaintain aandacht besteed aan de
deelnemers. Na het evenement worden de
twee winnende partijen verder gepresenteerd aan de doelgroep van het blad.
Een belangrijk onderdeel van veilig werken is het delen van vragen, ervaring en
veilige praktijken. De Safe Maintenance
Award biedt een platform voor die kennisdeling en zorgt bovendien voor erkenning van de inspanningen om zo ver te
komen. ■
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