Veiligheid

Veiligheid en draagcomfort gaan hand in hand

Gasunie
werkt veilig

Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie is de eigenaar en beheerder van één van de grootste gasleidingnetwerken in Europa. Het werken met en vervoer van gas is met de grootst
mogelijke veiligheidswaarborgen omgeven. Dankzij nieuwe werkkleding en PBM’s zijn medewerkers optimaal
beschermd. ‘Wij werken veilig of wij werken niet.’
Van de redactie

D

e Nederlandse Gasunie betrekt zijn werkkleding en
PBM’s sinds vorig jaar bij Lasaulec. De technische groothandel levert werkkleding en PBM’s aan 1500 medewerkers van Gasunie. Na een aanbestedingstraject kwam Lasaulec als
beste uit de bus op basis van prijs, kwaliteit en de kleding die ze
konden leveren.

Ontevreden medewerkers
De aanleiding voor nieuwe kleding was dat de medewerkers niet
erg tevreden meer waren over het toenmalige werkkledingpakket.
Vooral het draagcomfort lag onder vuur. Ook miste men functionaliteit aan de werkkleding zoals lusjes en zakken en vonden medewerkers de stof – te warm in de zomer en te koud in de winter
– niet prettig. De kritiek richtte zich met name op de beschermende kleding, over PBM’s waren medewerkers wel tevreden.
‘Gasunie neemt zijn mensen serieus’, zegt Richard van der Velden, Manager Installatie Ommen en projectmanager van het nieuwe werkkledingpakket. ‘Daarom kwam er een evaluatie onder 650
medewerkers die resulteerde in een Plan van Aanpak om het nieuwe kledingpakket vast te stellen.’ Om te bepalen welke kleding nodig was, richtte Gasunie een Klankbordgroep in, bestaande uit een
afvaardiging van alle veldmedewerkers.
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V.l.n.r. Anne Lourens, Gerrit de Boer, Reinald Arends, Johan Schouten en Richard van der Velden voor de ‘Gasunie Ten Golden Rules of Safety’.

Aanbesteding
Toevallig liep het contract met de oude leverancier af. ‘We hadden
altijd twee leveranciers: één voor de werkkleding en één voor de
PBM’s’, zegt Johan Schouten, Veiligheidskundige bij Gasunie en
contractmanager voor PBM’s en werkkleding. ‘Dat wilden we
graag in één hand houden. Daarnaast hebben we de kledinglijn
uitgebreid. We hebben nu niet meer alleen beschermende kleding
maar ook casual kleding.’
Aan de aanbesteding lag een RI&E ten grondslag. ‘We hadden
de beschermende eigenschappen van de kleding prima in kaart.
De kleding moet bij ons vooral antistatisch en vlamvertragend
zijn’, zegt Van der Velden. ‘De stoffen moeten voldoen aan de
Europese normen voor beschermende kleding. Het aanbestedingstraject voerden we onder leiding van onze afdeling Inkoop
en Astrid Donders van CF Consult. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van haar kennis over normen en wettelijke eisen

voor de kleding.’ Ook de afdeling Veiligheid van Gasunie heeft
zich zwaar met de formulering van eisen bemoeid. Reinald
Arends, organisator van de evaluatie vanuit het veld en de
klankbordgroepsessies: ‘Daarnaast hebben we gekeken naar het
draagcomfort, op basis van de wensen van de Klankbordgroep.
We hebben een draagproef gedaan en een groep medewerkers
pakketten van drie leveranciers laten dragen, ze hebben elk
pakket een maand lang gedragen. Daarna hebben ze hun keuze
bepaald. Lasaulec kwam bijna unaniem als beste uit die proef
naar voren.’

Nieuwe PBM
Over de PBM’s waren de dragers wel tevreden, maar toch moest er
een nieuwe bijkomen, vond Johan Schouten. Dat was een veiligheidshelm met UV-filter. ‘Zodra de rode stip op de helm helemaal
wit is, betekent het dat de helm vervangen moet worden. We ver-

De afdeling Veiligheid heeft zich zwaar met
de formulering van e
 isen bemoeid
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Van der Velden: ‘Mensen stappen na werktijd met die bril op de fiets.’

Over Lasaulec
Technische groothandel Lasaulec, gevestigd in Heerenveen maar met een landelijk vestigingsnetwerk,
is leverancier van de productgroepen gereedschappen, lastechniek, perslucht, onderhoud & reiniging,
bevestiging & installatie, metaalbewerking, aandrijftechniek, bevestigingsmateriaal, werkkleding en
PBM’s. Lasaulec levert ook werkkleding en PBM’s
aan de drie hoofdcontractors van Gasunie. Hun
PBM’s moeten aan dezelfde veiligheidseisen en
-specificaties voldoen als die van Gasunie zelf.
Lasaulec is, naast ISO14001 gecertificeerd, ook lid
van de Fair Wear Foundation.

vingen alle helmen altijd standaard na vijf jaar, ook helmen die
nog niet aan vervanging toe waren. We namen daarmee geen risico omdat er weekmakers in helmen zitten waardoor gebruik na
verloop van tijd minder veilig wordt onder invloed van UV-straling. Nu hoeven we alleen helmen te vervangen die ook echt aan
vervanging toe zijn. Dat kunnen we nu letterlijk zien.’ Dat scheelt
geld; Gasunie zit niet meer met een voorraad helmen die ongebruikt gerecycled worden. Gerrit de Boer, Manager Persoonlijke
Beschermingsmiddelen bij Lasaulec, grinnikt: ‘Nu hebben wij die
voorraad.’
Oude helmen – en oude bedrijfskleding ook – worden niet zomaar
vernietigd maar verschrot en als materiaal gerecycled. Dat past bij
het MVO-beleid van zowel Gasunie als Lasaulec. Van der Velden:
‘We kunnen niet hebben dat iemand ineens met een oude
Gasunie-helm loopt. ’

Uitrol

Zodra de rode stip op de helm helemaal wit is, moet de helm
vervangen worden.

De uitrol verliep praktisch en plezierig. ‘Onderdeel van de aan
besteding was ook het implementatieplan’, zegt De Boer. ‘Omdat
wij in heel Nederland zitten, net als Gasunie, konden we de implementatie soepel en snel laten verlopen. ‘Nee’ is niet te koop bij
ons, wij hebben alles op maat op voorraad.’
De kledingpakketten van Gasunie zijn uitgebreid, zowel de casual
lijn (met shirts, polo’s, sweaters en spijkerbroeken) als de beschermende kleding van het merk Roots (met blouses, jassen, werkbroeken, overalls, parka’s, pilot jacks en fleeces) en uiteraard
veiligheidsschoenen.
De kleding van Gasunie is volgens de hoogste normen gecertificeerd. ‘We weten nu dat je, als je lusjes op een veiligheidsjas wilt,
apart met die jas naar de Notified Body moet’, zegt Van der Velden. Anne Lourens, Algemeen Directeur Lasaulec en Account
manager van Gasunie: ‘Alle doeken en alle kledingstukken zijn
allemaal apart gecertificeerd.

40

40

24-02-12 18:23:12

Foto's: Femke van Veen

Veiligheid

Over Gasunie
Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie is de eigenaar en
beheerder van één van de grootste gasleidingnetwerken in Europa (ca. 15.000 km). Daarmee transporteren zij jaarlijks zo’n 125 miljard kubieke meter
gas naar hun klanten. Het bedrijf haalt geen gas uit
de grond, maar transporteert het wel, in binnen- en
buitenland. Gasunie pleegt, indien nodig, ook technische interventies aan hoge druk gastransportsystemen, ook internationaal en op projectbasis. In Nederland werkt Gasunie op ca. 15 locaties verspreid
over het land.

De beschermende kleding van Gasunie mogen mensen niet thuis
in de wasmachine stoppen; wij zorgen voor inzameling van vuile
kleding en leveren het schoon weer af. De wasserij controleert de
kleding en zorgt voor reparatie als dat nodig is. Dat kan op heel
korte termijn.’ Ook nieuwe kleding kan snel geleverd worden. ‘Als
Gasunie vandaag drie mensen aanneemt, hebben we die morgen
in de kleding.’

Draagvlak
Medewerkers van Gasunie kunnen op basis van een cafetariamodel met punten zelf een keuze maken uit de beschikbare kleding.
Van der Velden: ‘Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om beschermd op het werk te verschijnen. Sinds maart 2011 zijn ‘in het
veld’ overal veiligheidsbrillen verplicht. We hebben mensen de
keuze gegeven uit functionele maar moderne brillen, dat verhoogt
ook de wil om de bril daadwerkelijk te dragen. Het draagvlak zit
in het assortiment. Dat geldt voor onze kleding en het geldt voor
onze brillen. Nu zien we dat mensen na werktijd met die bril op
de fiets stappen.’
Medewerkers zijn positief over de beschermende kleding en
PBM’s, zegt Van der Velden. ‘Het draagt ook bij aan de uit
straling die Gasunie wil hebben en past bij onze identiteit en
kernwaarden: Veiligheid, Professionaliteit, Vakkundigheid
en Functioneel.’

Korte lijnen
Lasaulec is blij met Gasunie als klant. De Boer: ‘Tijdens de draagproef die bij de aanbesteding hoorde wachtten wij met bonkend
hart op de uitslag. We zijn er heel blij mee dat we als winnaar uit
de bus kwamen.’ Lourens: ‘We wilden Gasunie ook graag als
klant. Als er iets is wat ik een volgende keer anders zou doen is
dat ik me tien jaar eerder bij Gasunie zou melden. We zijn heel
erg trots op deze klant. We communiceren goed, de lijnen zijn
kort en we hebben ook plezier samen.’

Aan de aanbesteding lag een RI&E ten grondslag.

‘We weten nu dat je, als je lusjes op een
veiligheidsjas wilt, apart met die jas
naar de Notified Body moet’
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