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WAAROM DEZE CAMPAGNE?
Maar liefst 85% van alle ernstige verwondingen zijn verwondingen aan
ledematen, vooral aan diverse delen van de hand of vingers. En bij de helft van
alle bedrijfsongevallen is er sprake van verwondingen aan handen.
Dat gebeurt jou niet, toch?
Routinematig werk, tijdsdruk, een werkomgeving
die niet ideaal is, niet toereikende kennis,
verkeerde PBM… en ga zo maar door.
Ben jij je ervan bewust hoe risico’s op
hand- en vingerincidenten kunnen
ontstaan en hoe je deze kunt voorkomen?
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‘Keep them all’ om.
Energy industry standards for professionals on the shop floor

Wat houdt de campagne in?
Op de campagnepagina vind je meer informatie over de ‘Keep them all’ campagne. We bieden
je waardevolle achtergrondinformatie en natuurlijk campagnematerialen aan die makkelijk te
gebruiken zijn en die je op de werkvloer kunt toepassen. Denk aan een ‘on-the-spot’ checklist en
onscreen groepspresentatie om bewustwording te creëren en een open gesprek over hand- en
vingerincidenten te stimuleren.

Bekijk ook zeker de video en download het Campagne handboek!
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Wegwijzer voor een
succesvolle campagne
Start van de Campagne ‘Keep them all! Avoid hand & finger injuries’

I
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Gebruik de onscreen
groepspresentatie

II

III

IV

V

OBSERVEER

BESPREEK

IMPLEMENTEER

EVALUEER

Gebruik ‘ON-THE-SPOT’
checklist

Wat is waargenomen en
wat kan beter

Werk volgens
het implementatieplan

Wat hebben we gedaan,
verbeterd en geleerd

Voor degene die de campagne wil opstarten zijn de volgende stappen belangrijk!
• Lees vooraf het ‘Campagne Handboek’.
• Gebruik de onscreen groepspresentatie om aan te geven wat het doel, de stappen en
het uiteindelijke resultaat moet zijn. Print de ‘Informeer handout voor suggesties en tips’ uit
en laat deze invullen.
• Ga op onderzoek uit en gebruik daarvoor de ‘ON-THE-SPOT checklist’.
• Bespreek de resultaten en maak een implementatieplan.
• Evalueer de campagne resultaten, wat hebben we gedaan, wat is verbeterd en wat hebben we
geleerd.
Voor al deze stappen zijn support documenten ontwikkeld en geplaatst op de hselifenl.com site onder
de tab ‘Campagne’.

We wensen iedereen veel succes met
het gebruik en de uitvoering van de Campagne
‘Keep them all! Avoid hand & finger injuries’.
ONDERSTEUNENDE MIDDELEN >
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ONDERSTEUNENDE MIDDELEN
Alle ondersteunende middelen kun je downloaden en zelf printen via de HSElife NL-campagnepagina
(link). Om te weten te komen welke middelen je moet gebruiken, hoe en wanneer - lees het Campagne
Handboek (link)!

De campagne materialen zijn...

Het campagne handboek
geeft je een totaal beeld van
hoe je de campagne
het beste kan inzetten!

De onscreen
groepspresentatie
voor uitleg en
bespreking!

Een informatie video
ter ondersteuning
van de campagne!

Checklist is voor
aantekeningen,
adviezen en
verbeteringen!

Video

Campagne handout

... en nog
veel meer,

zoals Action Focus, HSE item,
Campagne Wegwijzer en een
campagnepagina op de HSElife NL
website!

De nieuwsbrief geeft aan het waarom,
wat het inhoudt , hoe je start en welke
ondersteunende middelen er zijn.
Een gids waar
informatie staat
over het gebruik
van juiste
handschoenen!

Je kan de poster
zelf printen!

HSElife Nieuwsbrief

Printable poster (A4/A3/A2...)

Onscreen groepspresentatie

Safety gloves guide
‘On-the-spot’ checklist

Door goed samen te werken met je collega’s en leidinggevende kunnen
incidenten worden voorkomen. TEAMWERK is van essentieel belang!

HSELIFE HELPDESK
Hulp nodig bij het gebruik van LARS of wil je dit registratiesysteem
meteen op de juiste manier in je organisatie implementeren? Laat
het ons weten door een e-mail te sturen naar info@thewatgroup.com

hselifenl.com

