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NIEUWE BHV APP VOOR STORK BHV’ERS 
 
We zien de BHV bezetting op de Stork locaties 
teruglopen. Mensen werken sinds COVID-19 meer thuis 
en daarnaast zie je meer medewerkers in diverse regio’s 
werken. Het idee werd geboren! Kunnen we geen 
gebruik maken van elkaars BHV’ers?  
Op deze manier hebben we altijd voldoende dekking om 
in geval van een calamiteit hulp te kunnen bieden aan 
onze collega’s. We zijn immers BHV’ers. 
Na overleg met IT Stork en Fluor is de EMS app 
goedgekeurd als zijnde betrouwbaar en er wordt geen 
gebruik gemaakt van persoonsgegevens. 
 
Hoe werkt het? 
Als je binnen één van de aangemaakte vensters komt 
(alle Stork locaties zijn hierin opgenomen) wordt je 
automatisch aangemeld als beschikbare BHV’er. Dus als 
je vaste werkplek Groningen is en je werkt die dag in 
Rotterdam dan wordt je automatisch als BHV’er in 
Rotterdam aangemeld. Kom je buiten het venster dan 
wordt je automatisch afgemeld en ben je niet meer 
beschikbaar. 
 

                  
 
Je kunt als BHV’er een melding doen. Maar komt de 
melding bij de receptie binnen dan kan de 
receptiemedewerker de melding in de app zetten en zo 
de actieve BHV’ers alarmeren.  
Op die manier maken wij als Stork optimaal gebruik van 
jullie expertise als BHV’er. Zijn er vragen? Stel ze aan je 
hoofd BHV. 
 
Ben je BHV’er, maak je nog geen gebruik van deze app 
en zit je met regelmaat op een Stork locatie, neem dan 
contact op met Dirk-Jan van Soest: 
dirkjan.vansoest@stork.com, 06-14 40 93 32. 

BUREAU VERITAS AUDIT: EINDRESULTAAT 
 
Van 17 januari tot en met 2 maart heeft Bureau Veritas 
bij Stork de jaarlijkse audit uitgevoerd voor diverse 
certificeringen, zoals ISO 9001, ISO 14001, VCA en 
technische schema’s. In totaal 37,5 dagen! Er zijn 13 
afwijkingen geconstateerd, 5 minder dan tijdens de 
audit van een jaar geleden. Daarnaast zijn we erin 
geslaagd aanvullend de ISO 14001 certificering voor 
Istimewa en de CO2 prestatieladder trede 3 voor de 
E&ES bedrijven te behalen. Al met al een prima 
resultaat! We willen dan ook iedereen die zijn of haar 
medewerking heeft verleend aan deze audit bedanken 
en feliciteren met dit resultaat! 
We hebben nu nog jullie hulp nodig bij het onderzoeken 
en afhandelen van de geconstateerde afwijkingen en 
uiteraard bij het in stand houden van de oplossingen om 
zo herhaling te voorkomen. De rode draad van de 
auditresultaten en geconstateerde afwijkingen zijn: 

• We moeten ons beter houden aan onze 
werkafspraken zoals vastgelegd in onze 
procedures. Dus geen ‘shortcuts’ nemen. Indien 
de actuele werkwijze niet (meer) overeenkomt 
met de procedure dan moeten we bepalen of de 
werkwijze dan wel de procedure aangepast 
dient te worden; 

• Ons kwaliteitsbewustzijn moet op een hoger 
niveau komen. Het doel is dat dit resulteert in 
een intrinsieke motivatie om te willen leren van 
onze fouten en te willen verbeteren. In 
kwaliteitstermen: het toepassen van de Plan-Do-
Check-Act cirkel. Om ons kwaliteits-bewustzijn 
te vergroten is Global Excellence een 
Bewustzijnsprogramma gestart, hierover lees je 
verder meer. 

 

First time right, second time better! 
 
INTRODUCTIE KWALITEITS BEWUSTZIJN PROGRAMMA 
 
Stork’s ambitie is: to be the industry reference. Elke dag 
en overal. Dat betekent dat we veel aandacht  
besteden aan kwaliteit en continue prestatie-
verbetering. Iedereen bij Stork is verantwoordelijk voor 
het voldoen aan en verbeteren van de kwaliteitsnormen 
in zijn of haar dagelijkse werk. Niet alleen om aan de  
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verwachtingen van de klant te voldoen maar deze zelfs 
te overtreffen. 
 
Op dit moment weten veel medewerkers dat kwaliteit 
belangrijk is voor hun baan. Er is echter een hiaat als het 
gaat om het implementeren van kwaliteit in de 
dagelijkse operationele praktijk en producten/diensten. 
Daarom heeft het Global Excellence team een 
programma opgezet om een reeks van zeven ISO 
principes voor kwaliteitsmanagement in te bedden in 
onze dagelijkse manier van werken. Stork medewerkers 
kunnen die gebruiken als basis om kwaliteits 
management te begrijpen en te implementeren. 
 
In de komende maanden zal het Excellence team een 
reeks video’s delen. De eerste heb je al op 17 maart 
ontvangen. In elke video wordt één van de zeven 
principes uitgelegd en zie je hoe je die in de praktijk kan 
brengen als onderdeel van dagelijkse werkzaamheden.  
Dit zijn de zeven principes: 
 

1. Klantgerichtheid 
a. De huidige en toekomstige behoeften 

van klanten begrijpen 
b. Voldoen aan de eisen van de klant en 

een stap verder gaan  
c. Ernaar streven de verwachtingen van de 

klant te overtreffen  
 
 

 
 

2. Leiderschap 
a. Een gevoel van doel en eenheid onder 

teams tot stand brengen 
b. Een werkomgeving creëren die de 

werknemers in staat stelt hun 
doelstellingen te bereiken 

3. Betrokkenheid van mensen 
a. Onthoud: medewerkers, op alle niveaus, 

zijn de essentie van een organisatie 
b. Betrek medewerkers zodanig dat hun 

competenties en vaardigheden tot bloei 
komen en ten goede komen aan Stork 

4. Procesaanpak 
Een goed beheerst proces bereikt op 
een efficiëntere wijze een gewenst 
resultaat  

5. Verbetering 
Het verbeteren van de algemene 
prestaties van Stork is een constant 
proces 

6. Op bewijs gebaseerde besluitvorming 
Effectieve, op bewijs gebaseerde 
beslissingen nemen 

7. Relatiebeheer 
Onderhouden van een wederzijdse 
voordelige, onderling afhankelijke 
relatie met leveranciers teneinde de 
meeste toegevoegde waarde te 
garanderen 

 
De focus op kwaliteit en continue prestatieverbetering is 
iets waar we voortdurend naar moeten streven. 
Kwaliteit is gerelateerd aan de kernwaarden van Stork, 
met name Excellence, omdat we hoogwaardige 
oplossingen willen leveren tegen een ongeëvenaarde 
waarde. 
 
Heb je vragen  over de kernwaarden of het 
bespreekbaar maken van kwaliteit binnen je team neem 
dan contact op met het QA team. 
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MELDEN VAN INCIDENTEN  
 
Het belang van het melden van incidenten verdient 
constante aandacht. We willen leren van incidenten om 
in de toekomst incidenten te voorkomen. 
 
Niet alleen de werkgever heeft verplichtingen, maar ook 
jij kunt en moet bijdragen aan een continue verbetering 
van een veilige en gezonde werkomgeving. Meld 
daarom altijd alle incidenten! En denk hierbij niet alleen 
aan (veiligheids)ongevallen, maar ook aan security-, 
milieu- en verkeersincidenten. 
 
Safer Together! 
 
ALTERNATIEVE BEWERKINGSMETHODEN 
SLIJPWERKZAAMHEDEN 
 
Binnen Stork Thermeq wordt veel slijpwerk verricht, 
zowel in de productie als op diverse bouwplaatsen. 
Hiervoor worden diverse verschillende machines 
gebruikt: 

1. Haakse slijpmachines 230V in 125-180 en 230 
mm uitvoering 

2. Haakse slijpmachines in hoogfrequent 
(200V/300Hz) in de uitvoering 180 en 230 mm 
schijven 

3. ‘Vaste’ slijpmachines op rail, zgn. radiac’s in 
400V uitvoering met 356mm schijf 

 
Het afgelopen jaar is gekeken naar alternatieve 
bewerkingsmethoden, zoals tijdens het onderzoek  
naar AGA (Accu Gedreven Arbeidsmiddelen) 
gereedschap. Zo is er een handcirkelzaagmachine 
150mm gebruikt, waarbij de reacties vooraf matig tot 
slecht waren. Echter is volgehouden met het doorzagen 
van klein materiaal (met name strip ten behoeve van 
torenbouw) in plaats van doorslijpen. Dit is een klein 
succes geworden en wordt inmiddels veelvuldig 
toegepast. 

1. Zagen Membraanwanden 
In navolging hiervan is gekeken of het (deels) 
doorzagen van membraanwanden in plaats van 
doorslijpen met behulp van de zogenaamde 
Radiac (356mm schijf) slijpmachine  
een alternatief kan zijn. 

 
 
De gedachte hierachter is ook dat het werken 
met een Radiac een gevaarlijke handeling is. 
Hiervoor is een handcirkelzaagmachine 
aangeschaft en die wordt nu getest. De eerste 
reacties zijn zeer bevredigend en worden 
toegepast op membraanwanden met een 
ketelpijp tot 57mm. 

 
2. Frezen OPD lasnaad bij torenbouw 

Medewerkers hebben aangegeven dat het 
slijpen van de OPD lasnaad op de torenbouw 
veel en zwaar werk is en bovendien is er veel 
stofontwikkeling. We hebben een leverancier 
gevraagd of er andere mogelijkheden zijn. 
Hierop zijn 3 types machines aangeboden: 
1. Bandslijpmachine; te licht en geen goed 

alternatief 
2. Freesmachine met geleiding en 

opspangereedschap: te kostbaar en te veel 
werk om gereed te zetten wat de kans op 
succes nihil maakt 

3. Een freesmachine, type LHP-
12_T4889, gekoppeld aan een ‘haakse’ 
slijpmachine. Deze machine is door  
betrekkende afdeling getest. Alle 
productiemedewerkers waren enthousiast, 
de machine is aangeschaft en wordt 
inmiddels volop gebruikt 

 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met 
Freddy.legtenberg@stork.com, hij heeft ook foto’s en 
video’s. 
 
UITREIKING RECOGNITION AWARDS 
 
De afgelopen maanden zijn er diverse bronzen & 
zilveren recognition awards uitgereikt. 
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Sjors Wouters & Stefan Rondags ontvingen een zilveren 
award omdat zij een potentieel gevaarlijke situatie 
hebben voorkomen waarbij collega’s in een hoge kolom 
hadden kunnen vallen. 
 

 
 
Jack Dassen ontving uit handen van Alex Maessen een 
zilveren award. Jack constateerde een risico op 
electrocutie en hierdoor werden er adequate 
maatregelen genomen en ongelukken voorkomen 
 

 
 
 
 

 
 
Loek Logister & Theo Everts kregen een zilveren award. 
Ook zij rapporteerden een potentieel gevaarlijke situatie 
waarbij collega’s een val van 10 meter hadden kunnen 
maken. Op de foto krijgt Loek de award uitgereikt door 
Ruud van Wanrooij, Theo was helaas ziek. 
 

 
 
Tom Halabi kreeg van Heerema al een Certificate van 
Recognition voor zijn proactieve houding en het nemen 
van de juiste maatregelen tijdens gevaarlijke 
werkomstandigheden. Stork sloot daar met een bronzen 
award bij aan! 
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Ben Keijsers ontving van Romain Haeren een bronzen 
award. Tijdens het werk bij een klant meldde Ben dat 
een openliggende putdeksel onafgebakend was. Er zijn 
direct maatregelen getroffen. 
 

 
 
Lei Jansen overhandigde aan Ruud Mous een zilveren 
Award. Ruud ontdekte tijdens een kalibratie in een 
potentieel gevaarlijke omgeving een niet ex-veilige 
aansluiting. Hiermee werd mogelijk een ontploffing 
voorkomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Martin Wezeman kreeg uit handen van Jakob Zuidema 
een zilveren award. Martin maakte de uitvoerder erop 
attent dat een specifieke besloten ruimte mogelijk 
asbastdeeltjes bevatte en voorkwam hiermee een 
potentieel gevaarlijke situatie.  
 

 
 
NIEUWE PROCES SAFETY APP 
 
Een groot aantal van onze high risk incidenten is proces 
gerelateerd. Daarom hebben we nu de Stork Proces 
Safety App. Je kunt deze app gebruiken om: 

• Samen met je team kennis op te doen van 
Proces Safety. 

• Samen met je klant te beoordelen of de 
wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. 

• Informatie opdoen voor het houden van een 
toolbox meeting. 

Kortom een handig instrument dat ons kan helpen de 
proces gerelateerde risico’s te beheersen en onze 
veiligheid te verhogen. Je HSE contactpersoon kan je de 
link naar de app geven en het gebruik ervan uitleggen.  
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FEEDBACK HSSEQ BULLETIN 
 
We waarderen je feedback op dit bulletin! Scan de code 
en laat ons je mening weten! 
 

 


