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Naar aanleiding van de workshops Veiligheid in het SDO-CCA van 13 december 2018 kwam naar voren 

dat verwacht wordt van Synfra om hierin een grotere rol te nemen. Vanuit de individuele bedrijven wordt 

momenteel veel geïnvesteerd in “veiligheidsbewustzijn van medewerkers” met het doel zo min mogelijk 

incidenten en ongevallen. Bij de waterbedrijven was dit een minder belangrijk item echter door 

ongevallen afgelopen jaar staat ook bij deze bedrijven veiligheid als hoogste doelstelling. 

In de terugkoppeling van het de verschillende workshop kwam naar voren dat alle partijen verwachten 

dat Synfra hierin overkoepelend een rol neemt. Ook in het laatste directieoverleg van 5 november 2018 

kwam naar voren dat individueel binnen de bedrijven er programma lopen maar dat bedrijven hierin 

elkaar niet of onvoldoende meenemen. Terwijl ook hier geldt dat we een gezamenlijk belang hebben 

zeker als het om onze contractpartners gaat en samen elkaar kunnen helpen bij vraagstukken.   

 

Vanuit het bovenstaande hieronder een voorstel aan het bestuur wat we zouden willen bereiken en die 

rol binnen Synfra ingevuld kan worden.  

 

Veiligheid Synfra 

Doel:  

Het veiligheidsbewustzijn van medewerkers van alle partijen die samenwerken in de ondergrondse 

infrastructuur binnen Synfra naar een niveau brengen dat het totaal aantal ongevallen en incidenten van 

bovengenoemde partijen de komende jaren blijvend zal afnemen ten opzichte van referentiejaar 2018.  

 

Wat betekent dit voor Synfra: 

- Synfra gaat fungeren als intermediair tussen partijen om beschikbare veiligheids-informatie te 

delen en waar nodig partijen met elkaar in contact te brengen. 

- Vanuit het cultuur programma SUPER wordt gewerkt aan gedragsverandering en omgang met 

elkaar zoals het elkaar aanspreken op een positieve en effectieve manier. Dit zal ook bijdragen 

bij het voorkomen en of bespreken van veiligheidsissues. 

- Leereffecten van incidenten/ongevallen zullen bij alle partijen onder de aandacht worden 

gebracht. 

- Onderzoeken wat in de voorbereiding moet veranderen om randvoorwaarden te scheppen om 

veilig te werken. 

- …..   

 

 

Hoe gaat Synfra dat bereiken: 

- Synfra heeft op haar website veiligheid prominent in beeld voor alle bezoekers.  

- Alle relevante informatie die bedraagt aan het vergroten van het algehele veiligheidsbewustzijn 

zal hierop worden vermeld 

- Synfra het op de agenda van alle overleggen veiligheid als 1e agendapunt. 
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2/2 - Synfra gaat onderzoeken vanuit communicatie (met communicatiemedewerkers 

van partijen) hoe relevante informatie voor bepaalde doelgroepen nog beter kan 

worden gecommuniceerd. 

- Synfra gaat samen met een werkgroep brainstormen wat er overkoepelend nog meer gedaan 

kan worden zonder aantasting en of overlapping van bedrijfseigen activiteiten.  

- Er zal jaarlijks een veiligheid(thema)bijeenkomst (avond) worden gepland om 

ervaringsdeskundigen te laten vertellen welke impact een ongeval of incident heeft. 

(bijvoorbeeld kabel/leiding knipincidenten) 

- Op managementniveau zal een werkgroep gaan onderzoeken en met een voorstel komen hoe 

voorbeeldgedrag door leidinggevenden vergroot kan worden.  

- Helder communiceren dat werkdruk en budget geen argumenten zijn om onveilig te werken. 

- Helder communiceren dat iedere medewerker bij een onveilige situatie per direct het werk stil 

dient te leggen ongeacht aantal medewerkers die hiermee gemoeid zijn. 

- Medewerkers die correct handelen in onveilige situaties zullen worden gecomplimenteerd en in 

het zonnetje gezet. 

- 4 ogen principe introduceren. Inschatten van risico’s voor uitvoering altijd met 2 mensen vooraf 

overeenstemming bereiken. 


