Betreft: STOP Campagne
Beste medewerker van BouwGenius,
Binnenkort start je op een nieuw project via BouwGenius. Of het nu gaat om je eerste
project via BouwGenius of dat het om je volgende project gaat, het allerbelangrijkste dat je
moet weten is dat wij grote waarde hechten aan jouw veiligheid en die van je collega’s op
het werk.
Je hebt hiervoor waarschijnlijk al uitgebreide informatie ontvangen middels een
informatieboekje en een basis veiligheidsopleiding, maar voordat je daadwerkelijk aan je
werkzaamheden begint is het belangrijk dat je even stilstaat bij de werkelijke situatie.
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen,
gebeurt het toch nog regelmatig dat er, vaak door menselijke fouten, een ongeval
plaatsvindt. Gelukkig blijft het in voorkomende gevallen vaak bij relatief klein letsel.
Om deze reden is de Last Minuut Risico Analyse ingevoerd. BouwGenius heeft deze Analyse
vormgegeven door middel van een campagne genaamd: STOP!
Wat bedoelen wij met STOP?

S

Start nooit met uw werkzaamheden indien u niet duidelijk en vooraf geïnstrueerd bent.
Controleer of u de werkzaamheden veilig kunt uitvoeren

T

Teamwork en kwaliteit hebben de hoogste prioriteit bij BouwGenius. Zorg ervoor dat de
klant en uw collega’s tevreden zijn over de werkzaamheden die u uitvoert.

O

Onveilige omstandigheden meldt u natuurlijk onmiddellijk bij uw leidinggevende of
uitvoerder. Is de situatie niet veilig STOP dan onmiddellijk met uw werkzaamheden en
neem contact op met BouwGenius.

P

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) worden uiteraard door u gebruikt. Indien u
niet beschikt over de juiste PBM’s neem dan contact op met uw uitvoerder en/of
BouwGenius.

Dus als je twijfelt over de veiligheid, STOP onmiddellijk en neem contact met je
leidinggevende van het project op en maak een melding van het incident bij BouwGenius via
0800-BOUWGENIUS of info@bouwgenius.nl.
Wij wensen je veel succes met je (veilige) werkzaamheden.
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