VERSLAG
Oost-Vlaanderen
Collega kom eens kijken: Unilin | 26.03.12
In moeilijke logistieke omstandigheden (wegenwerken voor de ingang) werden we om 16u ontvangen bij Unilin
te Wielsbeke. Na een wandeling van de parking tot aan de receptie van het bedrijf waar we ingeschreven werden
konden we in afwachting van de start een drankje nuttigen en reeds aan de “netwerking” beginnen.
Preventieadviseur Piet Franssen gaf ons een overzicht van de activiteiten van het (omwille van het gebruik van
formaldehyde) Seveso bedrijf en lichtte de werking en procedure met betrekking tot het werken met derden toe.
Een open en eerlijke weergave waarin ook de verbeterpunten en moeilijkheden aan de orde kwamen.
Omwille van het gebruik van de verschillende talen (hierin herkennen zich steeds meer PA’s) op de werkvloer en
de hiermee gepaard gaande veiligheidsrisico’s maken ze bij Unilin gebruik van zoveel mogelijk pictogrammen en
cartoons. We konden dit zien in de instructie voor vrachtwagenbestuurders en de LMRA. We vergeten de
boodschap dat het altijd nog beter kan niet. Na deze toelichting van hoe men omgaat rond het werken met
derden kregen we nog een bedrijfsbezoek cadeau.
In 4 groepen van een 12-tal personen werden we rondgeleid in het bedrijf en kregen we toelichting over het
productie proces. Er waren ons die dag reeds een 150-tal bezoekers voorgegaan want het bedrijf krijgt elke
dagmaar liefst een 200-tal bezoekers over de vloer. Na 1,5u productie bezoek konden we de honger stillen en
afsluiten met een broodje en een drankje. Even professioneel als dat we begeleid werden bij aankomst, werden
we nu terug naar de parking terug geholpen.
Het was een leerzame namiddag en danken Piet en zijn team voor de ontvangst.
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