Hvordan sikrer vi ledelsens engagement i arbejdsmiljøarbejdet?
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Et højt forebyggelsesniveau kræver ledelsesengagement både i ord og i handling. Workshoppen
viser, hvordan Danish Crown har formået at engagere nordeuropæiske fabrikschefer aktivt i arbejdsmiljøarbejdet.
Workshoppen diskuterer de indsatser, som Danish Crown har gennemført for de nordeuropæiske fabrikschefer. Indsatserne inkluderer 4 dages workshops med tilhørende hjemmearbejde og
reflektionsøvelser, en spørgeskemaundersøgelse hvor lederne evaluerede deres egne roller og
indsatser i forhold til arbejdsmiljøarbejdet, en værktøjskasse med konkrete værktøjer til fabrikschefernes egne roller og opgaver i forhold til arbejdsmiljøarbejdet samt fabrikschefernes egne
konkrete handlingsplaner til gennemførelse i deres lokale organisationer.
Danish Crowns indsats for at højne ledelsesengagementet i arbejdsmiljøarbejdet er baseret på
det globale Vision Zero mindset, som har vist sig særdeles effektivt i at engagere ledere på alle
niveauer, og give dem overblik over deres lederrolle i forhold til de 7 indsatsområder, som beskrives i Vision Zero 7 Gyldne Regler:
1. Tag lederskab og vis engagement
2. Identificer trusler og kontroller risici
3. Definer målsætninger og formuler strategi
4. Skab en sikker og sund arbejdsmiljø struktur og vær velorganiseret
5. Sikre sikkerhed og sundhed i maskiner, udstyr og arbejdspladser
6. Opgrader kvalifikationer og udvikle kompetencer
7. Invester i mennesker og motiver gennem involvering
Vision Zero er en global tilgang til forebyggelse, der integrerer både sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladser. Den centrale tankegang i Vision Zero er, at arbejdsulykker og erhvervssygdomme hverken er forudbestemte eller uundgåelige – de har altid årsager. Ved at opbygge en
stærk forebyggelseskultur kan disse årsager elimineres og arbejdsrelaterede ulykker, skader og
erhvervssygdomme derved forebygges.
Vision Zero-mindsettet er fleksibelt og kan justeres til de specifikke sikkerheds-, sund
heds- eller trivselsmæssige prioriteter på den enkelte arbejdsplads.
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