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GRONDIGE VEILIGHEID BIJ FUGRO
‘Met je voeten in de klei’ is voor de mensen van
Fugro dagelijks werk. Binnen Fugro GeoServices B.V.
werken honderden mensen aan het in kaart brengen
van de bodem en andere geotechnische diensten.
Gegevens die gebruikt worden door overheden,
projectontwikkelaars, oliemaatschappijen, en tal van
andere opdrachtgevers om hun projecten nauwkeurig
voor te bereiden. Maar grond kan ook gevaarlijk zijn.
Zeker op (voormalig) industriële terreinen. Daarom
is het belangrijk dat medewerkers veilig hun werk
kunnen doen. En daar gebruikt Fugro graag de mensen
van G4S Fire & Safety bij.
‘Bij onze veldwerkoperaties heb je te maken met zeer uiteenlopende
omstandigheden’, legt Hoofd Terreinonderzoek Ronald Plugge uit.
‘Niet alleen werken we regelmatig in gebieden met bodemverontreiniging, ook met onze eigen machines en apparatuur moet
veilig omgegaan worden. We werken met hijsinstallaties, motoren,
boortafels, slangen met oliedruk, kettingwerk, kortom: veiligheid
is letterlijk van levensbelang op onze locaties. Door middel van
voortdurende campagnes vragen we de aandacht voor veiligheid. De
meest recente heet ‘iPower: oog hebben voor de veiligheid van mijzelf
en anderen’. HSE Manager Nick Spijkers vult aan: ‘Veiligheid zit diep
verankerd in onze bedrijfscultuur. Onze directie heeft laten weten dat
iedereen die vindt dat de situatie niet veilig is, te allen tijde gerechtigd
is om te stoppen met werken. Verder maken we dagelijks gebruik
van ons veiligheidsmanagementsysteem Impact, waar we alle (bijna)
incidenten invoeren. De trend die we hieruit kunnen waarnemen is
dat het aantal ongevallen met verzuim gestaag afneemt.’
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Plugge vervolgt: ‘Verder begint iedere vergadering hier met een
veiligheidsmoment en hebben we veel kick-off meetings en toolbox
meetings waarin we regelmatig veiligheidscases behandelen.’ Het zijn
maar een paar voorbeelden van de vele veiligheidsmaatregelen die
Fugro neemt.
Inzet van DLP-ers
Deel van de veiligheidsfilosofie van Fugro is dat medewerkers
nooit mogen worden blootgesteld aan risicovolle omstandigheden.
Daarom is bij het aantreffen van een bepaalde concentratie aan
vluchtige stoffen in de bodem het een standaardprocedure dat
er gasmetingen uitgevoerd worden. Spijkers: ‘Als er niet of slecht
gemeten wordt, gaan wij niet aan de slag. Daarin zijn heel standvastig,
maar mensen zijn voor ons het belangrijkste dat we hebben, dus
die willen we goed behandelen. En aangezien onze mensen wel
verstand hebben van bodemonderzoek, maar minder chemische
kennis hebben, maken wij graag gebruik van de mensen van G4S
Fire & Safety. In het bijzonder heb ik het dan over DLP-ers: dat staat
voor Deskundig Leidinggevende Projecten. Deze mensen kennen alle
risico’s en weten wat ze moeten doen om die weg te nemen. De
veiligheidsklasse zijn ingedeeld in de toxiciteit klasse (0T,1T, 2T en 3T)
en een brandbaarheidsklasse klasse (1F, 2F). Afhankelijk van de klasse
kun je dan beheersmaatregelen treffen, bijvoorbeeld vier keer per dag
meten of continu meten.’

wanneer er niets wordt aangetroffen. Bovendien merken we dat de
specialistische kennis en apparatuur ook in tijd – en dus geld – in
je voordeel kan werken. Enige tijd geleden waren we aan het werk
op een chemische site waar vermoedelijk verontreinigde grond was.
De huisaannemer heeft een gasmeting verricht en meldde zich met
de mededeling ‘ik heb iets gemeten, maar weet niet wat’, omdat de
specialistische apparatuur ontbrak. Toen hebben wij gezegd: laten we
nu gewoon G4S bellen. Zij hebben snel een juiste meting gedaan.’
Flexibel en professioneel
‘Ik ben zeer tevreden over de dienstverlening door G4S’, besluit
Spijkers. ‘Ik vind dat er altijd heel flexibel en professioneel gereageerd
wordt, en denk dat de samenwerking in de toekomst zeker nog uit zal
breiden. Want inmiddels zijn we nog een stap verder gegaan en huren
we ook regelmatig een Hogere Veiligheidskundige in via G4S.
Als een project vanwege verdenking van bodemverontreiniging ‘op
slot’ gaat, kan G4S altijd binnen een dag iemand leveren om het
nodige onderzoek te doen, zodat Fugro weer door kan werken. De
DLP-ers van G4S weten wat er moet gebeuren om de voortgang
erin te houden. Wat mij betreft is het een waardevolle samenwerking.’

Inhuren
Over de keuze tussen zelf gasmeten of inhuren zegt Spijkers: ‘dat is
voor ons helder: wij huren in. Als we eigen DLP-ers zouden willen,
moeten we ten eerste niet alleen onze mensen opleiden, maar
ook alle gekalibreerde apparatuur aanschaffen en onderhouden.
Ten tweede vinden wij het prettiger als een onafhankelijke partij de
metingen doet.’ ‘Dat doen we ook om onze mensen die graag verder
willen werken tegen zichzelf in bescherming te nemen’, vervolgt
Plugge. ‘Als het niet veilig genoeg is doen we het niet, en dan is het
goed als een onafhankelijke derde partij de metingen uitvoert.’

G4S is wereldmarktleider in veiligheids- en
beveiligingsoplossingen en is gespecialiseerd in
outsourcing van bedrijfsprocessen in sectoren waar
safety en security risico’s worden beschouwd als een
strategische bedreiging. G4S is beursgenoteerd in
Londen en Kopenhagen en is wereldmarktleider met
ruim 620.000 medewerkers en activiteiten in meer
dan 125 landen. In Nederland is G4S marktleider met
10.000 medewerkers. Voor meer informatie over G4S,
kijkt u op www.g4s.nl

Ontzorgd
De relatie tussen Fugro en G4S bestaat al langer. ‘We hebben
hiervoor al vaker samengewerkt met de voorloper van G4S op dit
gebied: Ridderikhoff ’, herinnert Spijkers zich. ‘Dat zit zo: wij werken
heel veel op verschillende locaties van chemische procesindustrie.
Zo ook bij Sabic en Chemelot, waar G4S de huisleverancier is. Toen
wij daar aan de slag gingen maakten we kennis en hebben we steeds
vaker een beroep gedaan op G4S. Vooral toen we het verschil
met andere leveranciers merkten, die minder goed aan onze eisen
voldeden. G4S heeft echte gasmeetspecialisten, waar de kennis van
concurrenten vaak minder gedegen is. En door G4S worden wij
veel beter ontzorgd. Kijk, voor ons is het gewoon van belang dat
bij elke verdachte situatie een gasmeetrapport gemaakt wordt, ook
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