Pak de regie in
veilig werken
Start het verandertraject vandaag nog!

Je coach
staat voor
je klaar!

Krijg grip op veilig
werken in jouw bedrijf.
Je hebt een actuele RI&E en bent druk met het uitvoeren van het
Plan van Aanpak. Een veilige werkomgeving draagt immers bij aan het
reduceren van ongevallen en verzuim. Toch heb je niet het gevoel grip
te hebben op veiligheid. Hoe krijg je het hele bedrijf mee? Hoe besteed
je continu aandacht aan veiligheid? Zodat iedereen zelf logisch nadenkt
over veiligheid en zijn gezond verstand gebruikt.
Je coach staat voor je klaar. Om samen een plan te maken dat bij jouw
bedrijf past en zo grip te krijgen op veilig werken binnen jouw bedrijf.
Veilig werken

HOE ZIET EEN COACHINGSTRAJECT ERUIT?
Het traject bestaat uit vijf opeenvolgende onderdelen. Hierin bespreken we stap voor
stap de stand van zaken, de behoeften en de te nemen stappen om te komen tot een
praktische werkwijze voor het hebben van regie op veilig werken.
●

Je start met een intakegesprek met je coach bij jou op locatie. Dit gesprek duurt ca. 1 uur.

Na het intakegesprek volgt het Altijd Veilig gesprek. In dit gesprek kom je samen
		 met je coach tot een actielijst.

●

Na dit Altijd Veilig gesprek heb je 16 coaching uren tot je beschikking.
		 Telefonisch of op locatie in te vullen. Zoals je wenst.

●

Gedurende het coachingstraject doe je ideeën en inspiratie op via een
		 intervisie bijeenkomst: dé manier om te horen hoe andere bedrijven
		 omgaan met veilig werken. Ter inspiratie!

●

MAAK VANDAAG NOG KENNIS MET JOUW COACH
Je maakt gebruik van een landelijk netwerk van coaches. Elke coach is gespecialiseerd
in cultuurverandering met werkervaring in de sector transport en logistiek.
Dit is dé manier om:
●

Kennis op te doen van de verschillende aspecten om goed leiding te
kunnen geven aan veilig werken.

●

Meer regie te krijgen op veilig werken.

●

Tot praktische handvatten te komen die passen bij jouw concrete situatie.

●

Dynamiek in je RI&E te krijgen, zodat veilig werken de standaard wordt.

●

Een positief effect te creëren voor andere belangrijke aspecten
(bijvoorbeeld kwaliteit) van je bedrijf.

Draagt jouw bedrijf af aan SOOB? Dan kun je volledig
kosteloos gebruik maken van dit aanbod!

REGIE OP VEILIG WERKEN BETEKENT:
   Aandacht hebben

●

   Leiding geven

●

   Toezicht houden

●

   Iedereen betrekken

●

   Je communiceert goed door goed te luisteren

●

   Delegeren

●

Meer weten? Neem dan contact met ons op via
088 - 2596111 of info@stlwerkt.nl.

Bezoekadres
Kampenringweg 43
2803 PE Gouda

Tijdens kantooruren
088 - 2596111

Copyright © maart 2018 Sectorinstituut Transport en Logistiek. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meld
je vandaag
nog aan!

24/7 online beschikbaar
info@stlwerkt.nl
www.stlwerkt.nl

