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Bronzen REACH AWARD voor Marcel Vluggen en Roy Senden
Marcel en Roy zijn genomineerd voor deze erkenning door hun leidinggevende
omdat zij hebben geconstateerd dat er een fout staat in de instructie voor het
aanbrengen van een mof / verbinder. Doordat zij niet klakkeloos de instructies
hebben gevolgd is voorkomen dat aders bloot liggen en een gevaar in de
toekomst vormen.
Marcel en Roy ontvangen de REACH Award van Nico Hendrix (Unit manager High Voltage)

Zilveren REACH AWARD voor Rene Satijn en Bart Hendrix
Rene en Bart zijn genomineerd voor deze erkenning door hun leidinggevende
vanwege het ingrijpen bij twee ongevallen situaties op de openbare weg. Zij
hebben een persoon die is omgevallen met haar scootmobiel overeind geholpen
en een gevallen fietser geholpen en naar het ziekenhuis begeleid.
Rene en Bart ontvangen de REACH Award van Nico Hendrix (Unit manager High Voltage)
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Bronzen REACH AWARD voor het EVIDES project team van Istimewa
Het enthousiaste projectteam heeft er voor gezorgd dat de volgende resultaten zijn behaald:
• Circa 1000 verschillende kabels (15 km) zijn geïdentificeerd, veiliggesteld, gemeten en verwijderd
• Door de manier van veilig en efficiënt werken hebben zich geen incidenten voorgedaan., de directie van Evides heeft hiervoor haar
complimenten overgebracht.
• Het project is circa 2 weken eerder opgeleverd dan de uiterste opleverdatum.
De levering van drinkwater is gegarandeerd gebleven gedurende de hele ombouwperiode.
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Alle medewerkers van Stork komen in aanmerking voor de Award regeling, die ad hoc-prijzen toekent aan gerealiseerde voorbeelden van best
practices op het gebied van veiligheid.
We onderscheiden de volgende erkennings awards
A: Brons
B: Zilver
C: Goud
De REACH-erkennings awards zijn ingevoerd om de uitstekende veiligheid prestaties en zichtbare inspanningen, om de Stork veiligheidscultuur en
werkmethoden te verbeteren, te belonen. Alle medewerkers van Stork komen in aanmerking voor nominatie binnen deze regeling.
Belangrijk! Het voordragen van een medewerker voor een award kan te allen tijde en is niet gebonden aan een indieningsperiode. Kortom op ieder
moment van de dag, maand, periode, etc kan een voordracht plaatsvinden.
Ga naar http://www.stork.com/en/reachbeyondzero en klik op REACH Awards, kies recognition Award

