
Begrijp wat er gebeurt in je fabriek. 
Weet hoe alles moet werken en hoe je 
herkent als er iets niet goed gaat.

Wees alert voor afwijkingen –
geluiden, lekkages (hoe klein ook), 
trillingen. Haal er iemand bij als er iets 
mis lijkt te zijn!

Vul rapportages nauwgezet in. Ook 
als hetzelfde probleem al maanden 
vermeld is, zet het er weer in en meld 
aan je leidinggevende dat actie nodig is.

Meld veiligheidszaken meteen –
bijvoorbeeld ontbrekende railingen, 
bouten of  pijpbevestigingen kunnen tot 
verwondingen, lekkages, brand of zelfs 
een groot incident leiden.

Gebruik vergaderingen en 
veiligheidsoverleg om veilgheidszaken 
te bespreken en sta open voor 
veiligheidssuggesties van anderen.

Doe wat je moet doen. Bijvoorbeeld 
als je gevraagd word om procedures te 
controleren of om wijzigingen te 
evalueren. Doe het alsof je leven ervan 
afhangt. HET ZOU KUNNEN!

Een veel gehoorde vraag is: wat kan ik doen om de veiligheid van 
ons proces te verbeteren? Ik ben maar een operator (of een 
onderhoudsman enz.). Ik bedien afsluiters, neem monsters, doe mijn 
ronde en maak aanpassingen waar nodig.” Het is waar dat operators en 
onderhoudsmensen niet het proces zelf, het ontwerp of de constructie-
materialen kunnen veranderen. Echter, zij weten als geen ander wat er 
in de installaties gebeurt. Zij weten hoe storingen optreden en onder 
welke omstandigheden het proces het beste verloopt. 

Yogi Berra was een honkbalspeler die zei: “Door te kijken zie je 
veel.” En dat is ook waar voor procesveiligheid! Je kunt veel leren 
door te kijken en te luisteren. Een raar geluid is een voorteken voor een 
probleem. Vuil of vocht op de vloer is een waarschuwing voor lekkage. 
We weten allemaal dat problemen niet vanzelf weg gaan. Rapporteer 
middels een reparatieverzoek of waarschuw je leidinggevende.

Zie de foto’s van mogelijke problemen in je fabriek.
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Wat kan ik er aan doen?  Ik ben maar een operator!
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Wat kun jij doen?

www.iomosaic.com

Kun je deze roestige 
afsluiter bedienen?

Het stof op deze motor kan als 
brandstof dienen en voor een 
stofexplosie zorgen!

Een roestige, lekkende 
leidding!

Lekt er hier iets uit deze flens? Flens: ontbrekende bouten.

Let op 
elektrische 

aansluitingen 
en kabels.


