inbrengen en verantwoordelijkheid nemen. Op deze
manier worden risico’s beheerst. We gaan alleen door
als de risico’s aanvaardbaar zijn. Veiligheid wordt
bijvoorbeeld besproken bij overdrachten tussen
afdelingen op kantoor en op de bouwplaats maakt
de ploeg “TOVF-afspraken” met elkaar voordat het
werk start. Dat betekent dat we samen bepalen hoe
we de werkzaamheden veilig gaan uitvoeren.
Daarnaast wordt door middel van posters,
nieuwsbrieven, workshops en diverse overleggen
regelmatig stilgestaan bij TOVF. Er worden regelmatig
voorbeelden uit de praktijk opgehaald en met
elkaar gedeeld zodat we van elkaar kunnen leren.
Een TOVF-aanpak is op een gelijkwaardige manier
met elkaar communiceren en elkaar aanspreken,
ondersteunen en coachen om tot een hoger
veiligheidsbewustzijnsniveau te komen.

Mensen. Zij maken het succes.
Veiligheid & gezondheid staat hierbij centraal.
Het werken met zwaar materieel in dynamische
omstandigheden brengt risico’s met zich mee.
Dit vraagt betrokkenheid van iedereen en betekent:
We nemen verantwoordelijkheid voor onze veiligheid
We bereiden ons goed voor en bespreken risico’s en dilemma’s
We spreken elkaar aan op onveilige situaties
We stoppen onveilig werk
We houden ons aan de afgesproken regels

Trots Op Veilig Funderen
Hoe brengen we met zijn allen
het veiligheidsniveau op een
hoger niveau

www.voorbijfunderingstechniek.nl

Trots Op Veilig Funderen
Hoe brengen we met zijn allen het
veiligheidsniveau op een hoger niveau

TOVF statement en principes
De medewerkers hebben samen gesproken over wat
veiligheid binnen Voorbij FT voor hen betekent. Dit
heeft geresulteerd in een TOVF-statement met vijf
bijbehorende principes.
De principes geven aan waar we voor staan en
dienen als handvatten voor veilig handelen en
besluitvorming. Het is dus niet gebiedend, niet het
politieagentje en niet het opgeheven vingertje.

Voorbij Funderingstechniek heeft de overtuiging dat
de mensen het succes van een organisatie maken.
Aangezien mensen centraal staan is veiligheid één
van onze zes kernwaarden en daarmee onderdeel van
de bedrijfscultuur. Iedere medewerker heeft hierin
zijn verantwoordelijkheid, maar moet ook de ruimte
krijgen om veiligheid bespreekbaar te maken en
onveilig werk te stoppen. Veiligheid is geen losstaand
onderwerp dat naast de ‘normale’ werkzaamheden
loopt; het dient in het gehele bedrijf verankerd te
zijn. Om hier invulling aan te geven heeft Voorbij
Funderingstechniek TOVF ontwikkeld.

Hoe werkt TOVF in de praktijk?
TOVF is verweven in het hele project van calculatie
tot en met evaluatie. De kern is dat risico’s en
dilemma’s met alle in- en externe betrokkenen
worden besproken. Hierdoor kan iedereen zijn kennis

ONZE ALGEMENE REGELS

Dragen
van PBM’s

Materieel & gereedschap
is gekeurd en wordt
juist toegepast

Houden van
een LMRA

Orde & Netheid
van de werkplek

Geen mobiele
telefoongebruik
tijdens werkzaamheden

Niet onder invloed van
alcohol & drugs

