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SAFETY FLASH: SAMENWERKEN
GOOD PRACTICE
Maak goede afspraken.
Goede afspraken zijn voor iedereen duidelijk. Dat doe je door het zo feitelijk en helder
mogelijk te houden en deze eventueel vast te leggen op bijbehorende formulieren zoals een
laad- en losplan. Voorbeeld: we spreken af dat je je PBM’s altijd draagt volgens voorschrift.
Met PBM’s wordt o.a. bedoeld een reddingsvest, veiligheidsschoenen, bril, helm en
adembescherming.
Houd je aan je afspraken.
Vertrouwen tussen bemanningsleden ontstaat als afspraken worden nagekomen. Iedereen
moet er blind vanuit kunnen gaan dat de ander doet wat er is afgesproken, dan zijn er
minder irritaties en misverstanden. Dat begint natuurlijk bij het houden aan je eigen
afspraken. Voorbeeld: je spreekt met de kapitein af dat je je PBM’s altijd draagt volgens
voorschrift, maar omdat het buiten warm is, doe je dat toch maar niet. Dan houd je je
niet aan je afspraak.
Stel vragen als iets niet duidelijk is.
Als je iets niet snapt of niet zeker weet, vraag ernaar. Dat lijkt misschien dom maar het
is juist erg verstandig. Je kunt namelijk best wel eens gelijk hebben en mogelijk
voorkom je er een incident mee. Het helpt hierbij als je dezelfde taal spreekt, zo
voorkom je miscommunicatie. Voorbeeld: een matroos meldt aan de kapitein dat de
ketel brand, maar het is onduidelijk of hij bedoelt dat de ketel is ingeschakeld of in de
brand staat. Een opvolgvraag geeft duidelijkheid.

BAD PRACTICE
Niet melden of bespreken van gevaarlijke situaties.
Achterhouden van (kleine) defecten.
Op eigen houtje werken.
Beschuldigen.
Ja zeggen, nee doen.
Te snel denken dat je iets zeker weet.
Elkaar uitschelden.

ACTIE VRAGEN:
•
•
•

Hoe kunnen we het maken van afspraken verbeteren?
Wat zijn voorbeelden van momenten dat het niet goed ging? Wat kunnen we hiervan leren?
Hoe spreken wij elkaar op een goede manier aan op gedrag?

Disclaimer: De informatie in dit document is met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Echter, het Platform Zero Incidents en haar deelnemers kunnen
op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Het overnemen van maatregelen, suggesties, waarschuwingen, etc., dient daarom altijd
vooraf gegaan te worden door een eigen afweging en risicobeoordeling. Het verspreiden van dit document onder derden is toegestaan mits dit in de originele vorm
plaatsvindt.

