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Gemeenschappelijk Globaal PreventiePlan 2020

1. Voorzien van een propere en veilige werkomgeving

Basisvoorwaarden (respect, fysiek)

2. Veiligheid is de taak van iedereen

Veiligheid moet centraal staan in de operationele ketting

3. Optimale scheiding tussen mens en machine

Het voorkomen van ernstige arbeidsongevallen door een minimale interactie tussen mens en 
machine

4. Inzet van veilige arbeidsmiddelen

Reduceren van vaak voorkomende arbeidsongevallen door het inzetten van aangepaste en 
veilige arbeidsmiddelen

5. Nauwe samenwerking met supply chain partners

Realiseren van duurzame ketens

6. Streven naar verwevenheid van veiligheid in de gemeenschap

De gemeenschap neemt acties om voor de bestaande inspanningen een breder draagvlak 
te creëren en het rendement ervan te verhogen

7. Samenwerking met alle stakeholders

Mobiliseren en afstemmen van alle relevantie krachten rond veiligheid op elkaar

GEMEENSCHAPS-

NIVEAU

BEDRIJFS-

NIVEAU

Onder de 7 hoofdthema’s van het Gemeenschappelijk Globaal 

PreventiePlan werden de prioriteiten voor 2016 bepaald
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1. Voorzien van een propere & veilige werkomgeving

1.1 Uniforme veiligheidsstandaard op alle terminals

• Uniforme veiligheidsstandaarden zijn essentieel om tot een gezond en 

geloofwaardig veiligheidsbeleid te komen

1.2 Veilig omgaan met gassen in containers

• Met een unieke opleiding voor het meten van gassen in containers, de voortgang 

van de gestructureerde aanpak verderzetten

1.3 Beheersing van mogelijks gevaarlijke atmosfeer in ruimten met besloten 

karakter

• Door de implementatie van aangepaste procedures, een proactieve risicobepaling 

initiëren voor ruimten met mogelijks gevaarlijke atmosfeer

Gemeenschappelijk Jaaractieplan 2016: prioriteiten
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2. Veiligheid is de taak van iedereen

2.1 Opleiding over de breuklijn heen: “VOOM +”

• Als belangrijke schakel in het veiligheidsbeleid, worden de eerste stappen gezet 
naar een specifieke training voor het havenkader en het bedrijf  tezamen

2.2 Veiligheid is de taak van iedereen: Melden incidenten, schierongevallen,…

Het zelflerend vermogen van de gemeenschap verhogen  de lerende organisatie

• Op bedrijfs- en gemeenschapsniveau campagne voeren om incidenten, 

schierongevallen en andere risico’s te melden

2.3 Door het cultiveren van veiligheid tot een gedragen veiligheidsbeleid komen 

Veiligheid cultiveren:

• is werken aan extrinsieke en intrinsieke motivatoren en

• vergt naast een TOP-down benadering ook een BOTTOM-up aanpak van het 

veiligheidsbewustzijn
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3. Optimale scheiding tussen mens en machine

3.1 Intern verkeersplan  de belangrijkste verkeersstromen zijn gescheiden  

• Verdere ondersteuning en opvolging van verkeersplanning op terminalniveau

• Binnen de stuurgroepwerking wordt initiatief  genomen om verkeersplanning op 
werkpostniveau onder de aandacht te brengen

4. Inzet van veilige arbeidsmiddelen

4.1 Arbeidsmiddelen: dode hoeken

• In het kader van een optimale scheiding tussen mens en verkeer, komt het erop aan om 
het bewustzijn rond dode hoeken te verhogen

4.2 Arbeidsmiddelen in de kijker

Arbeidsmiddelen die regelmatig oorzaak zijn van een arbeidsongeval, worden onder de 

loep genomen:

• Magazijnen: transpallet

• Stukgoed: strijkbalk
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5. Nauwe samenwerking met supply chain partners

5.1 Streven naar een veilige en duurzame keten

• Met een acceptatiebeleid bij de instroom van gevaarlijke goederen, de risico’s 
tijdens behandeling optimaal beheersen

5.2 Pro- en reactieve benadering van de veiligheid aan boord

• Op basis van vesselsafety-checks worden veiligheidsdossiers aangemaakt

6. Streven naar verwevenheid van de gemeenschap

6.1 Optimaal gebruik van aanwezige kennis en expertise

• De toegang tot VIK’s vereenvoudigen

6.2 Diverse veiligheidscampagnes worden opgezet

• Veilige werkomgeving: Roesmiddelenmisbruik 

• Uniforme veiligheidsstandaard: Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen

• Veiligheid is de taak van iedereen: Melden van schierongevallen, incidenten,…

• Veilige arbeidsmiddelen: cfr. het verkeer… aandacht voor “Dode hoeken”

7. Andere Stakeholders

7.1 Formeel overleg ‘verbonden in veiligheid’

• H&S momenten (symposium): veiligheidscultuur,…
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