SKF Logistics:
stimuleren,
sensibiliseren
maar bovenal
‘safety first’

Samen gaan we voor veiligheid
Het veiligheidsbewustzijn in een organisatie
vergroten? Het blijft een grote uitdaging. Uit studies
blijkt dat ons eigen gedrag vaak de zwakste schakel
is tussen het plannen van veiligheid en de eigenlijke
resultaten. Hoe kan je het gedrag op de werkvloer
positief beïnvloeden? Hoe houden we medewerkers
op alle niveaus continu scherp op de veiligheid?
Het ontwikkelingstraject “Samen gaan we voor
veiligheid” maakt integraal gebruik van een positieve
psychologie en start vanuit de bijdrage van eigen
medewerkers. Na een voorstelling en analyse van de
huidige veiligheidscultuur worden er stappen gezet
om zowel het kennisniveau en de bewustwording
in team te verhogen. Het bevorderen van positief
gedrag is immers een samenspel van het individu,
de gedragsregels en motivatie van alle werknemers
binnen de organisatie.
In vier afzonderlijke thema’s vertellen we een verhaal
en betrekken we werknemers actief door allerlei
nieuwe leervormen voor persoonlijke ontwikkeling:
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inzichten van collega’s, sensibiliseringscommunicatie,
uitdagingen,… Door continu andere methodes te
zoeken en verhoogde betrokkenheid, krijgen we
samen meer inzicht in wat veilig gedrag in onze
organisatie drijft. Een stimulans voor een goede en
vooral gezonde leercultuur.
Op zoek naar inspiratie en een nieuwe aanpak voor
gedragsverandering?
Wij geven jullie graag een cursus Eerste Hulp! Dit is
geen alomvattende formule maar we zullen je zeker
inspireren en op weg helpen.

Over SKF Group
SKF is sinds 1907 toonaangevend in technologische
ontwikkeling door hands-on ervaring in meer
dan 40 sectoren te combineren met kennis over:
lagers, afdichtingen, mechatronica, diensten en
smeersystemen. Als Europees Distributiecentrum is
de site in Tongeren een draaischijf in de hele demand
en supply chain naar meer dan 50.000 klanten
wereldwijd. Onze missie is duidelijk: waardevolle
oplossingen ontwikkelen die concurrentievoordeel
bieden.

