Uw partner

Simplylife-Quattro
Development
Om de attitude rond veiligheid te wijzigen

Als het over veiligheid in ondernemingen gaat, ligt de grootste en moeilijkste
uitdaging in het wijzigen van het gedrag van mensen.
Dit is een complexe en moeilijke opdracht « Ik heb dit altijd zo gedaan »,
« Deze manier werkt goed, waarom veranderen? » « Ik heb nog nooit een
ongeval gehad »… Dit zijn enkele van de dagelijkse gebruikte opmerkingen.

Hoe kan Simplylife-Quattro Development u helpen
om deze cultuur te wijzigen ?
We implementeren een krachtig en duurzaam proces met een innovatieve en effectieve aanpak.

Onze interventie is gebaseerd op verschillende stappen
Voor de hiërarchische lijn
a) Analyse van de situatie (gedragsaudit, interviews, ... )
b) Voorstelling aan de directie en keuze van de strategie
c) Opleiding directie ( taken en verantwoordelijkheden van de verschillende niveau’s van de hiërarchische lijn)
d) Opleiding managers (juridische verantwoordelijkheid en moderne managementstechnieken)
e) Uitwerken van actieplannen om het gedrag te wijzigen
f) Trimestriële opvolging van de actieplannen
g) Coaching op het terrein
Voor al het personeel
a) Veiligheidsworkshop ( simuleren van ongevallen en bijna-ongevallen)
b) Engagement en opvolging naar aanleiding van de workshop

De resultaten dankzij onze methode
a) Een daling van 70 % van de arbeidsongevallen en dagen ongeschiktheid
b) Een betere communicatie tussen de teams en de managers
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Wat is uw voordeel? (enkel voor klanten Corporate AXA)
De audit is gratis wanneer ook de andere fases worden gerealiseerd.

Wie is Simplylife-Quattro Development?
Wij zijn 2 partners, Simplylife in Wallonië en Quattro Development voor Vlaanderen.
Wij bieden ook een aangepaste service aan in functie van de regio.

Geïnteresseerd in dit aanbod ?
Neem gerust contact op met Quattro Development
Philippe Buyssens • 0476 421 891 • Philippe.buyssens@quattro-development.be
www.quattro-development.be • www.simplylife-safety.com
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