
Naam:      Alain
Beroep:   Monteur
Sector:  Autoassemblage 

“IK WERK 
       VEILIG!”

Alain werkt aan de assemblagelijn in een autofabriek. De onderdelen die hij op de  
wagens monteert arriveren apart verpakt in kartonnen dozen. Alain: “Elke dag open ik 
zo’n 500 verpakkingen. Ook mijn collega’s spenderen heel wat tijd aan het openen van  
verpakkingen.”

“Vroeger gebruikten we hiervoor gewone breekmesjes. Ook al ben je nog zo handig: het  
gebeurde toch regelmatig dat ik, of één van mijn collega’s, zich in de vinger of de hand sneed. 
Dat kostte dan telkens weer een trip naar de EHBO-post.”

Snijwonden zijn niet het enige gevolg van een uitschuiver. “Als er een schakel even  
wegvalt uit de productielijn, dan loopt die vertraging op. Een deel van onze verloning is gekoppeld 
aan het aantal auto’s dat van de band rolt, dus je collega’s nemen het je niet in dank af als je  
minutenlang weg bent van je plaats,” gaar Alain verder.

Hij heeft dan ook, samen met de preventieadviseur, bij de directie geijverd voor het  
aankopen van veiligheidsmessen voor zijn afdeling. Alain: “Deze messen zijn duurder dan gewone  
breekmesjes, maar wanneer je het tijds- en productieverlies op de lijn mee in rekening brengt, 
merk je al gauw dat de messen zichzelf op een paar dagen tijd terugbetalen. Daar had de  
directie gelukkig wel oren naar.”

En met resultaat. “We hebben ons beste kwartaal ooit gepresteerd, en dat zonder één enkel  
snijongeval! Dat kan geen toeval zijn,” verelt Alain met de nodige trots. Vanaf volgende maand 
zal het hele bedrijf gebruik gaan maken van veiligheidsmessen.

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.


