VOORBEELDPROCEDURE VCA*/**/petrochemie & VCU

REGISTEREN EN EVALUEREN
ONGEVAL-INCIDENT
1. Medewerker:
Probeert zelf kalm te blijven;
Stelt, in geval van ongeval, het eventuele slachtoffer
gerust en biedt de allereerste, meest noodzakelijke hulp.
Voorkom verdere ongelukken en schade door het
slachtoffer onberoerd te laten en gevaren uit te schakelen.

1. Plaatsvinden
ongeval / incident

2. Medewerker:
Waarschuwt, in geval van een ongeval, hulpdiensten via
112;
Treft maatregelen die passen bij de oorzaak en het gevolg
van het ongeval / incident en blijft (eventueel) zo mogelijk
bij een slachtoffer tot er professionele hulp is gearriveerd.

2. Treffen
maatregelen

Medewerker

3. Melden ongeval
/ incident

D3.Ongevallenincidenten-rapport

4. Invullen
schadeformulier

D5.Kwaliteitsactieregister

5. Registreren
melding

Ongevallenincidentenrapport

3. Medewerker:
Meldt het ongeval / incident zo spoedig mogelijk aan de
Kamcoördinator;
indien het een ernstig ongeval-incident betreft, meldt de
Kamcoördinator dit direct aan de Directeur;
Houdt gegevens als betrokkene, (mogelijke)
gevolgschade, getuigen, etc. bij de hand.
4. Kamcoördinator:
Vult het ongevallen-incidentenrapport (samen met de
medewerker) volledig in;
Verricht (eventueel) schadeonderzoek en treft
noodzakelijke maatregelen en schakelt bij twijfel de
directie of de Arbo-dienst in;
Geeft het ongevallen-incidentenrapport binnen 24 uur aan
de directie.

Kwaliteitsactieregister

Ongevallenincidentenrapport

6. Evalueren
ongeval

Ongevallenincidentenrapport

Kwaliteitactieregister

6. Kamcoördinator:
Evalueert ongeval / incident en getroffen maatregelen met
het slachtoffer of incidentmelder en zijn betrokken
collega’s  en  tekent  deze  evaluatie  op  het  ongevallenincidentenrapport.
7. Kamcoördinator:
Plaatst de bespreking van het ongeval op de
eerstvolgende bedrijfsbespreking;
Neemt de bespreking op in de notulen.

7. Bespreken
ongeval

8. Analyseren
ongevallen

5. Directeur:
Registreert de melding in het register;
Verricht eventueel aanvullend onderzoek;
Adviseert de kamcoördinator over eventuele aanvullende
maatregelen;
Vult – bij ongeval met verzuim – ongevallenincidentenrapport verder in en stuurt dit op naar Arbodienst.

Trend-analyse

C3.Managementreview

8. Directeur:
Analyseert bij de afsluiting van het jaar de ongevallen op
gemeenschappelijke oorzaken en trends;
Stelt een ongevallen- / incidentenfrequentieindex op;
Rapporteert de resultaten in het eerstvolgende
managementreview.
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Deel C: Ondersteunende processen, C5. registreren en evalueren ongeval-incident
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Betrokken bij resultaat
Van Voorst Consult is gestart in 1994, en heeft inmiddels jarenlange ervaring met het adviseren en
begeleiden van organisaties bij het opzetten, benutten en laten certificeren van managementsystemen.
Deze expertise is vertaald naar vier vakgebieden: kwaliteit, arbo, milieu en voedselveiligheid.
Eén ding staat vast voor onze adviseurs: úw organisatie blijft het uitgangspunt! We zijn benieuwd
voor welke uitdaging uw organisatie staat. Van Voorst Consult wil u daar graag bij helpen!

Kwaliteit
• ISO 9001
• BORG Beveiliging
• BRL 6000/SC 530
• BMI brandmeldinstallaties
• AO/IC

Arbo & Veiligheid
•
•
•
•

VCA*/**/petrochemie
RI&E (risico inventarisatie en evaluatie)
OHSAS 18001
VCU

Milieu & MVO
•
•
•
•

ISO 14001
Milieuvergunningen
ISO 26000
Duurzaam inkopen

Voedselveiligheid
•
•
•
•
•

De Gouwe 49
8253 PA Dronten

ISO 22000
HACCP
BRC/IFS
BRC IoP
GMP

T 0321 - 325 111
F 0321 - 325 112

E info@vanvoorstconsult.nl
W www.vanvoorstconsult.nl

