
Naam:      Caroline
Beroep:   Werfcoördinator
Sector:  Nutsvoorzieningen

“IK WERK 
     VEILIG!”

Caroline is werkzaam als werfcoördinator bij een bedrijf dat nutsvoorzieningen aanlegt. Caroline: 
“Ik stuur in mijn regio een heel aantal werkploegen aan, die zich bezighouden met het aanleggen 
en vervangen van boven- en ondergrondse datakabels. Ik heb de eindverantwoordelijkheid voor 
de werken, voor het respecteren van de planning, en ook voor het personeel. ”

Veilig werken is voor Caroline geen loos begrip: “Op de werf draag ik, net als mijn werkmannen,  
steeds mijn veiligheidsschoenen, fluo-hesje en helm. Ik spendeer veel tijd in mijn wagen, al pende-
lend tussen de verschillende werven, maar ik stap nooit mijn auto uit zonder helm!” En daar heeft 
Caroline een goede reden voor: “Onlangs stapte ik uit mijn wagen en viel plots een moersleutel 
rakelings langs mijn hoofd, op het dak van mijn geparkeerde wagen. Gelukkig waren er – behalve 
een lelijke deuk in mijn auto – geen ernstige gevolgen.” 

“Een moersleutel die valt, dat kan al eens voorvallen. Wie laat er nooit eens iets vallen? Net om die 
reden kom ik nooit een werf op zonder helm”, verduidelijkt Caroline, “Maar een moersleutel die op 
iemand zijn blote hoofd zou terechtkomen? Dat kan zeer zware gevolgen hebben.!

“Ik kan helaas niet altijd toekijken of alle werkmannen hun helm consequent dragen, maar als ik 
toch eens iemand betrap, krijgen ze naast een vermaning nu ook een foto te zien. De foto van mijn 
ingedeukte dak, die ik voor de verzekeringen maakte. Geloof me: dat maakt indruk!“

Heeft u ook een inspirerend verhaal – groot of klein – dat u met ons wil delen? Contacteer ons. Wij verzamelen uw 
verhalen graag op onze website, zodat ze ook andere ondernemingen stimuleren te werken aan veiligheid.

Deze brief maakt deel uit van een complete motivatiecampagne met als slagzin “Ik werk veilig”. Meer weten? Surf naar 
www.vdp.com of spreek je preventieadvsieur aan.


