V&G Profiel
Voorbereiding
Bijgewerkt tot 11 maart 2021

Je kent de veiligheid- en gezondheidsambitie van Strukton Rail Nederland. Je zoekt actief naar
mogelijkheden om onze processen te verbeteren en werkt actief samen met collega’s binnen de
organisatie.
Onderstaand profiel is een vertaling van de veiligheidsambitie naar concrete gedragsaspecten aan de
hand van Plan, Do, Check en Act.

Plannen (Plan)
 Ik draag consequent V&G beleid uit en laat hier zelf het goede voorbeeld in zien.
 Ik zorg ervoor dat ik in mijn vakgebied blijf ontwikkelen en deel deze kennis met collega’s.
 Ik werk conform het afgesproken proces en maak gebruik van de middelen om een veilige
werkomgeving te creëren.
 Ik respecteer de V&G maatregelen en bijhorend budget vanuit de kostprijsbegroting vanuit
het tenderproces.
 Ik ben me bewust van alle mogelijke risico’s in de omgeving en wat het effect daarvan kan
zijn en neem dit mee in de voorbereiding van het werk. Mijn input haal ik uit het
projectteam.
Sturen op uitvoering en voortgang (Do)
 Ik zorg ervoor dat mijn product vanuit de voorbereiding garant staat voor een veilige en
gezonde werkplek binnen de uitvoering.
 Ik stel de klant centraal bij het uitvoeren van mijn werk en vraag om feedback over de
geleverde prestaties.
 Ik werk actief samen met collega’s binnen de organisatie om de doelen te bereiken die
gesteld zijn.
 Ik denk mee over ons werk en geef proactief advies over V&G, gericht op continu
verbeteren.
 Ik ben met mijn collega's in gesprek over V&G en indien nodig spreek ik ze ook aan.
 Ik zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Evalueren (Check)
 Ik vraag collega’s om feedback op mijn V&G gedrag en uitvoering van mijn werk, neem
feedback en input van collega’s serieus en voer verbeteringen door op basis van deze
feedback.
 Ik benadruk het belang van evaluaties binnen het werk en denk mee over hoe het werk
veiliger en beter gedaan kan worden in relatie tot kwaliteit en klanteisen.
 Ik meld verbeterpunten, voorzien van mijn advies en vraag hierbij om terugkoppeling op
genomen maatregelen en het resultaat dat daaruit voortvloeit.
 Ik bewaak de uitvoering van acties en stel vast of het proces van afhandelen van
actieplannen efficiënt en effectief verloopt.
Bijsturen op basis van evaluatie (Act)
 Ik voer verbeteringen door op basis van voorstellen vanuit de uitvoering en motiveer
medewerkers om deze verbeteringen te delen met collega’s.
 Ik kom zelf met initiatieven om ervoor te zorgen dat we samen continu verbeteren op het
gebied van veiligheid en gezondheid.
 Ik organiseer zelf evaluaties met projectteam uitvoering aangaande best practices
betreffende de veiligheidsorganisatie. Ik voer verbeteringen door die uit de evaluaties
komen
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