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Andries Kelderhuis, capitão da
draga Gemma
“Há quinze anos atrás tive minha
mão esquerda esmagada por uma
placa de aço. Isso quase
custou-me três dedos. Depois de
meses pude voltar ao trabalho,
mas fui obrigado a despedir-me da
minha banda: não posso mais

tocar guitarra. Durante a sessão Workbox em
fevereiro, contei à tripulação pela primeira vez
sobre meu acidente. Tal fato não se esquece
facilmente. Com minha história, quero reforçar a
mensagem do NINA Workbox, para proteger os
outros de tais infortúnios. Então: Use o YES-scan,
faça proveito daquele momento NINA para
analisar se a segurança de todos está garantida,
controle as ferramentas e o ambiente de trabalho.
Faça-o com antecedência, mas permaneça
vigilante durante o trabalho e esteja atento à
segurança de todos!
Penso que o Workbox funciona bem, com curtos
filmes interessantes, espaço para partilhar sua
própria experiência e avaliação do local de
trabalho para averiguação de possíveis aspectos a
se melhorar. A partir de então surgiram pontos de
acção concretos. Durante a troca de pessoal,
recentemente, apresentei pessoalmente a sessão
Workbox. Vê-se que essa abordagem toca o
pessoal mais profundamente do que notas num
quadro de avisos ou um comunicado por um
oficial. É uma via com dois sentidos. Aguardo
ansioso desde já o próximo Workbox!”

EQUIPA DO PROJECTO SAAONE
DESENVOLVE SACOS CONTENTORES
O novo invento proporciona
taludes mais fortes e mais
seguros.
No projecto de infra-estrutura
SAAone, trabalha-se às vezes muito
próximo às rodovias. Um ponto de
atenção é como o talude entre o
novo trajecto e a via existente pode
obter força suficiente. Cor van
Aken, preparador: “Frequentemente
utilza-se contentores ou “bigbags”
para esse fim, que são enchidos
com areia para obter peso
suficiente. Mas todo o processo
geotécnico e logístico é demorado.
Além disso, pode ocorrer
extravasamento entre os
contentores. Isso inclui o risco de
que a areia seja levada para a
rodovia.”

TRABALHO EM EQUIPA
A equipa do projecto, execução e geotécnicos
desenvolveram juntos uma solução: o saco
contentor. Cor: “Após diversos testes,
desenvolvemos agora um saco contentor que é forte
o suficiente e com o qual podemos fazer bons
cálculos geotécnicos. Os sacos de polipropileno
são simples de se transportar e fáceis de se encher.
Podemos agora empilhar até quatro sacos. Para
nós, essa é uma solução eficiente, fiável e de fácil
utilização, desenvolvida por nós mesmos. Trabalho
em equipa!”

O saco contentor: simples de transportar, sem possibilidades de
extravasamento, de baixo custo

VALIOSA EXPERIÊNCIA
NINA PARA CENTRAL
DE PESQUISAS
A central de pesquisas cresceu rapidamente. A
experiência NINA foi o primeiro treinamento
NINA que eles seguiram em conjunto. Bom
para o enriquecimento da equipa e sua
conscientização.
“Sentíamos falta de uma visão conjunta sobre
como podemos, enquanto departamento, lidar
com a questão da segurança”, conta Sjoerd van
den Brom, gerente geral da central de
pesquisas. “Essa visão é importante pois a
central de pesquisas serve como central de
informações para os 150 inspectores em
campo. Queremos que eles nos informem de
qualquer risco, mas eles somente o fazem
quando sentem-se apoiados por nós. Se um
inspector relata que carrega muito peso em sua
mochila cheia de aparelhos de medição, tendo
que caminhar sobre pedras soltas, nos o
aconselhamos quanto ao que dizer ao encarregado do projecto. Confiança é, deste modo,
essencial. Era um ponto de atenção na
experiência NINA.”

A central de pesquisas. Da esquerda para direita. Rene
Walter, Maarten Rus, Jeroen van Tilborg, Sjoerd van den
Brom, Erwin Goedendorp, Cor Uiterwijk, Ingrid Middelkoop,
Arnold Niessen, IJves Wesselman. Sander Spierings não
estava presente.

VISTA GERAL
“Nós identificamos e reconhecemos melhor os
problemas que os inspectores enfrentam”, afirma
Ingrid Middelkoop, coordenadora do pessoal de
pesquisa. Sander Spierings, gerente de
operações de pesquisa, também está
entusiasmado: “Foi um treinamento animado e
renovador, que trouxe à luz novas imagens e
aspectos do NINA. Obtém-se uma visão geral”.
Desde a experiência NINA, toda reunião
operacional começa com segurança e aos
inspectores pede-se enfaticamente um parecer.
Sjoerd: “Partilhamos momentos NINA e melhores
práticas. Deste modo aprendemos um do outro.”

