
HSE introductie & 
Bedrijfsreglement Technium

VERSIE 2018.01



OUR LIFE SAVING RULES



Inhoudsopgave

1. Doel VGM-voorschriften 4

2. Verplichte certificeringen 6

3. Respecteren van regel- en wetgeving 7

4. Controleprocedure & sanctiereglement 8

5. Doel VGM-voorschriften 9

6. Legitimatie & veiligheidspaspoort 10

7. Toolboxmeetings 11

8. Werkinspecties 12

9. Beleidsverklaring 13

10. Gedragsregels algemeen 14

11. Gedragsregels bij opdrachtgevers 16

12. Alcohol- en drugsbeleid 18

13. Agressie, geweld en seksuele intimidatie 22

14. Persoonlijke beschermingsmiddelen 22

14.1 Adembescherming 23

14.2 Hoofdbescherming 24

14.3 Gehoorbescherming 24

14.4 Oogbescherming 24

14.5 Arm- en handbescherming 25

14.6 Voetbescherming 25

14.7 Lichaamsbescherming  25

14.8 Valberscherming 26

15. Specifieke voorschriften 26

15.1 Werken op hoogte 26

15.2 Hijswerkzaamheden conform VVL  27

15.3 Elektrische hulpmiddelen 28

15.4 Werken met gas en zuurstof 29

15.5 Werken met heftrucks  30

15.6 Verwijderen van asbest houdende pakkingen 30

15.7 Verkeersveiligheid 31

16. Risico inventarisatie & evaluatie 32

16.1 Openen en sluiten van flensverbindingen 32

16.2 Lassen 33



16.3 Slijpen 34

16.4 Toxische stoffen 34

16.5 Werken in besloten ruimte 35

16.6 Werken met beeldschermen 36

16.7 Lichamelijke (fysieke) belasting  36

16.5 Werken in besloten ruimte 37

16.9 Klimatologische omstandigheden  38

17. Keuring van materieel 39

18. Melden van (bijna) ongevallen 39

19. EHBO en BHV 40

20. Brandbestrijding & brandpreventie 41

21. Ontruiming & evacuatie 42

22. Verzamelplaats bij calamiteiten 42

23. Werken bij storm 43

24. Werken met gevaarlijke stoffen 44

25. Verkeersovertredingen 46

26. Werken met machines en installaties 46

27. Keuring van machines en installaties 48

28. Aanslaan van de lasten - veilig verplaatsen van lasten 49

29. Gebruik van portofoon bij hijswerkzaamheden 52

30. Hand- en armseinen bij hijswerkzaamheden 52

31. Werken met een bovenloopkraan 53

32. Specifieke voorschriften petrochemie 53

33. Laatste minuut risico analyse (LMRA) 56

34. Gezondheid 58

34.1 Werktijden en rusttijden 58

34.2 Voorschriften tijdens ziekte 58

34.3 Arbodienst 59

35. Preventief medisch onderzoek (PMO) 60

36. Milieu 60

37. Aanvraag vrije dagen en vakantie 61

38. Leningen en voorschotten 61

Bijlage 1 63





6 V G M - V O O R S C H R I F T E N  E N  G E D R A G S R E G E L S

Deze voorschriften veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) zijn een onderdeel van het beleid van 

TECHNIUM. Dit boekje is een samenvatting van de VGM-regels en wordt aan alle TECHNIUM 

medewerkers overhandigd tijdens de introductie, alsmede aan personeel van derden 

werkzaam voor TECHNIUM tijdens de opstart van een project. 

Iedereen die werkzaam is voor TECHNIUM wordt geacht bekend te zijn met deze voorschriften en 

zich er aan te houden. Het doel hiervan is het voorkomen van persoonlijke en bedrijfsmatig 

onverantwoorde handelingen en situaties zoals:

 Voorkomen van letsel

 Voorkomen van materiële schade

 Voorkomen van milieuverontreiniging

Bij het niet nakomen van de VGM-voorschriften is de leidinggevende genoodzaakt om de controle 

procedure en het sanctiereglement in werking te laten treden zoals beschreven in hoofdstuk 4.

De Arbeidsomstandighedenwet, in de volksmond Arbowet genoemd, is gericht op de bescherming 

van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers. In de Arbowet zijn zowel 

verplichtingen van de werkgever als van de werknemer opgenomen. 

De verplichtingen van de werkgever omvatten onder andere 
zaken als:

 Voeren en verwezenlijken van een arbobeleid.

 Geven van voorlichting en onderricht.

 Inventariseren en evalueren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

 Voorkomen van ongevallen.

 Melden van ongevallen en beroepsziekten aan de Inspectie SZW.

1. Doel HSE-voorschrif  ten
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 Voorkomen van gevaar voor derden (bijvoorbeeld bezoekers).

 Verplichtingen van de werknemers betreffen onder andere:

 Meewerken aan voorlichting en onderricht.

 Zorgvuldig naleven van de VGM-voorschriften.

 Juist gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 Veilig omgaan met arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen.

 Aangebrachte beveiligingen niet veranderen of verwijderen.

 Voorkomen van ongevallen, melden van opgemerkte gevaren voor de veiligheid of

     gezondheid.

De Arbowet stelt de werkgever in eerste plaats verantwoordelijk voor het naleven van de 

wettelijke voorschriften. De werknemer is echter verantwoordelijk voor het nakomen van de aan 

hem toebedeelde verplichtingen Hierdoor is de werknemer mede verantwoordelijk voor de manier 

van werken in de onderneming waar hij in dienst is.
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VCA-BASISVEILIGHEID
TECHNIUM is VCU-gecertificeerd. In het kader van deze VCU-certificering zijn al onze 

operationele medewerkers in het bezit van een geldig diploma Basisveiligheid VCA voorzien van 

een VCA-logo. Indien men bij aanname niet beschikt over dit diploma, dient de medewerker 

binnen 3 maanden na indiensttreding het diploma Basisveiligheid VCA te behalen.

VCA-VOL
Operationeel medewerkers die een leidinggevende functie vervullen dienen in het bezit te zijn 

van een geldig diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA voorzien van een VCA-

logo. Indien men bij aanvang van de functie niet beschikt over dit diploma, dient de medewerker 

binnen 3 maanden na indiensttreding het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden 

VCA te behalen.

ONDERAANNEMERS
Onderaannemers zijn bedrijven die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van 

TECHNIUM bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Om zeker te stellen dat ook deze groep 

over voldoende VGM-kennis en kunde beschikt wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van 

VCU-gecertificeerde onderaannemers. Het criteria “VCU-certificaat” is een belangrijk 

onderdeel van onze onderaannemerselectie.

TIJDELIJKE KRACHTEN
Tijdelijke krachten (inleenkrachten, medewerkers uitzendbureaus, etc.)

beschikken bij voorkeur over een geldig diploma Basisveiligheid VCA en

medewerkers met leidinggevende taken over een geldig diploma VCA-VOL.

Bij vergelijkbare capaciteiten en vakbekwaamheid gaat de voorkeur nadrukkelijk uit naar die 

medewerkers die in het bezit zijn van bovengenoemde diploma’s. Indien mogelijk worden VCU-

gecertificeerde uitzendbureaus ingeschakeld. Bij de selectie van uitzendbureaus is “VCU-

certificaat” een belangrijk selectiecriterium.

2. Verplichte cer tif iceringen
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Deze VGM-voorschriften zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen en interne regels van 

TECHNIUM. Volg ze op en houd je aan de geldende regels. Indien een medewerker zich niet aan de 

geldende regels houdt kan dit niet alleen leiden tot onveilige situaties maar tevens tot het 

verlies van het VCA-certificaat voor het hele bedrijf.

Werk naast de algemene instructies die in dit boekje zijn vermeld altijd conform de werk- 

en bedieningsinstructies die op de werkzaamheden van toepassing zijn. In de werk- en 

bedieningsinstructies zijn de eventueel noodzakelijke  veiligheidsmaatregelen verwerkt.

Het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) is voor een ieder verplicht. 

Het zich niet houden aan veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften, alsmede het niet of 

onvoldoende gebruik maken van PBM’skan, na voorafgaande schriftelijke waarschuwing, leiden 

tot sancties of ontslag. 

Meld onveilige situaties direct bij de leidinggevende, deze zal de nodige verdere acties opstarten. 

De afdelingen KAM en/of HRM kunnen daarna maatregelen nemen om de situatie te verbeteren. 

Je mag alleen werkzaamheden uitvoeren die tot je taak behoren en waartoe je opdracht hebt 

gekregen. Twijfel je aan de veiligheid, raadpleeg dan direct je leidinggevende. Wanneer je meent 

dat er op je werkplek sprake is van een onveilige situatie die door TECHNIUM niet of niet snel 

genoeg wordt opgelost (bijvoorbeeld na twee keer bespreken van de onveilige situatie tijdens het 

werkoverleg), kun je de afdeling KAM benaderen voor ondersteuning en bemiddeling. De afdeling 

KAM ziet toe op de uitvoering van het Arbobeleid en adviseert de directie omtrent de uitvoering van 

dit beleid.

3. Respecteren van regel- en
wetgeving
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Iedere medewerker van TECHNIUM is verplicht te werken volgens de geldende VGM-

voorschriften. Indien geconstateerd wordt dat een medewerker niet aan de voorschriften voldoet, 

gaat onderstaande controleprocedure en sanctiereglement van kracht. Dit geldt tevens bij 

het overschrijden van de algemene gedragsregels die direct een stagnatie van de 

werkzaamheden tot gevolg hebben, zoals ontoelaatbare uitspraken aan de klant op de 

bouwlocaties  De volgende medewerkers zijn bevoegd en bekwaam om het sanctiereglement

toe te passen:

 Directieleden.

 Managementleden.

 Hoofduitvoerders.

 Intercedenten 

Bij het toekennen van sancties wordt gebruik gemaakt van het standaard 

formulier Veiligheidsovertreding (IM2018.01). De sancties worden als volgt toegekend:

WANNEER MAXIMALE SANCTIE

Eerste keer

Mondelinge waarschuwing.

Kopie van het ingevulde formulier Veiligheidsovertreding (IM2018.01) 

in het personeelsdossier.

Tweede keer Schriftelijke waarschuwing, kopie in PD.

Derde keer

Aangetekende schriftelijke waarschuwing, waarin aangegeven dat de 

volgende overtreding kan leiden tot 5 werkdagen onbetaalde schorsing. Kopie 

in personeelsdossier.

Vierde keer

Schorsing, 5 werkdagen, onbetaald. Dit wordt aangetekend bevestigd met 

kopie in personeelsdossier, waarin aangegeven dat de volgende overtreding 

kan leiden tot ontslag op staande voet.

Vijfde keer Ontslag op staande voet.

4. Controleprocedure &
sanctiereglement
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Om de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu zoveel mogelijk te 

kunnen beheersen is bij TECHNIUM een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Elke 

3 jaar wordt er een nieuwe RI&E uitgevoerd. De tijdens de RI&E geïnventariseerde risico’s leveren 

belangrijke informatie ten behoeve van het VGM-actieplan. 

Om op gestructureerde wijze inhoud te geven aan VGM-zaken wordt jaarlijks een VGM-actieplan 

opgesteld waarmee de organisatie wordt geïnformeerd over de geplande VGM-activiteiten. Dit 

actieplan wordt uitgewerkt door de directie in samenspraak met de VG-functionaris. De directie is 

verantwoordelijk voor het tot uitvoer brengen van het VGM-actieplan en het beschikbaar stellen 

van de daartoe noodzakelijke middelen.

In het VGM-actieplan zijn minimaal de volgende zaken opgenomen:

 Ongevallenstatistiek.

 Opleidingen/cursussen van werknemers m.b.t. VGM-aspecten.

 Verwijzing naar de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE).

Om de voortgang in de uitvoering van het VGM-actieplan te bewaken wordt het plan doorgenomen 

met de Ondernemingsraad (indien van toepassing). De stand van zaken per actiepunt wordt 

vastgelegd, evenals eventueel aanvullende maatregelen, waarvan verslag wordt gedaan in het 

VGM jaarverslag.

5. Doel VGM-voorschrif ten
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Van iedere medewerker van TECHNIUM, dus inclusief tijdelijke krachten, wordt verwacht dat 

hij/zij zich te allen tijde kan legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs, dat wil 

zeggen:

 Paspoort

 Gemeentelijke ID kaart

 Verblijfsvergunning

Om de voortgang in de uitvoering van het VGM-actieplan te bewaken wordt het plan doorgenomen 

met personeelsleden. De stand van zaken per actiepunt wordt vastgelegd, evenals eventueel 

aanvullende maatregelen, waarvan verslag wordt gedaan in het VGM jaarverslag. Van elke 

medewerker in dienst van TECHNIUM dient een kopie van een geldig paspoort of 

identiteitskaart aanwezig te zijn in het personeelsdossier. Indien je je legitimatiebewijs laat 

verlengen, stel personeelszaken dan in het bezit van een kopie van het vernieuwde 

legitimatiebewijs.

VEILIGHEIDSPASPOORT
Operationele medewerkers die werkzaamheden verrichten in de buitendienst en de beschikking 

hebben gekregen over een veiligheidspaspoort (het “groene boekje” van de SSVV, Stichting 

Samenwerken Voor Veiligheid) dienen dit te allen tijde bij zich te hebben. Diverse 

opdrachtgevers geven alleen toegang tot hun bedrijfsterrein aan medewerkers met een 

veiligheidspaspoort. In het veiligheidspaspoort staan de persoonlijke gegevens van de houder op 

het gebied van VGM-(bedrijfs)opleidingen, trainingen en medische keuringen. Het vereenvoudigt 

de toegangscontrole tot bedrijfsterreinen van opdrachtgevers. Veiligheidspaspoorten van 

medewerkers die in dienst zijn van TECHNIUM worden uitgegeven en/of geregistreerd door de 

afdeling HRM. Het is de verantwoording van de houder van het veiligheidspaspoort dat alle 

introducties, poortinstructies, veiligheidsopleidingen en relevante medische keuringen hierin zijn 

vermeld.

LET OP: EEN RIJBEWIJS 
GELDT NIET ALS 

LEGITIMATIEBEWIJS.

6. Legitimatie &
veiligheidspaspoort
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Minimaal 4 keer per jaar wordt er een toolboxmeeting gehouden. Een toolboxmeeting is een 

korte bijeenkomst (15-20 minuten), waarbij door de afdelingsleiding steeds één onderwerp op het 

gebied van veiligheid, gezondheid en milieu wordt besproken. Ook medewerkers kunnen hiervoor 

onderwerpen aandragen.

Waar en wanneer de toolboxmeeting wordt gehouden, wordt vooraf door de betreffende 

leidinggevende doorgegeven.

Ook onze onderaannemers worden geacht periodiek veiligheidsbesprekingen te verzorgen met 

hun medewerkers. Indien nodig kunnen wij aan een bespreking deelnemen dan wel het verslag 

daarvan gebruiken om vast te stellen wie er aan deelnamen, wat er besproken werd en welke VGM-

acties overeengekomen werden.

Na afloop van de toolboxmeeting wordt de aanwezigheid geregistreerd op het daarvoor bestemde 

registratieformulier.

De leidinggevende draagt zorg voor het registreren en uitvoeren van de uit de toolboxmeetings 

voortvloeiende actiepunten. De actielijst en/of de status van de actiepunten is op te vragen bij de 

afdelingsleiding.

De verslagen van de toolboxmeetings en de uitgevoerde actiepunten worden na afloop 

ingeleverd bij de afdeling KAM. Maandelijks wordt een analyse gemaakt van de geconstateerde 

tekortkomingen, de ondernomen acties en de eventueel benodigde preventieve maatregelen.

7. Toolboxmeetings
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Minimaal één keer per maand wordt er op elke werklocatie c.q. bij elke ploeg een werkplekinspectie 

gehouden.  Een werkplekinspectie (WPI) wordt uitgevoerd door de afdelingsleiding (zoals 

productieleiders, uitvoerders, chef werkplaats e.d.) en door de directie. Directieleden houden 

minimaal twee keer per jaar een werkplekinspectie. Het aantal werkplekinspecties wordt mede 

bepaald door het aantal projectlocaties.

Aan de hand van een checklist wordt een bepaalde afdeling of bepaald werkgebied geïnspecteerd 

op veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar de 

technische veiligheid, maar ook naar het menselijke (veiligheids-) gedrag zoals het naleven van 

voorschriften, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. De ingevulde checklist 

wordt ingeleverd bij de afdeling KAM en actiepunten worden, evenals bij de toolboxmeetings, 

geregistreerd, tot uitvoer gebracht en geanalyseerd met behulp van een actielijst.

Een ieder is verplicht om tijdens werkplekinspecties medewerking te verlenen en de gestelde 

vragen naar waarheid te beantwoorden.

Naast de werkplekinspecties die door onze medewerkers worden uitgevoerd, heeft de Inspectie 

SZW het recht om zonder aankondiging vooraf werken te bezoeken. Indien de Inspectie SZW 

opmerkingen aangaande de veiligheid, gezondheid en welzijn maakt, wordt hiervan rapport 

opgesteld en zijn wij verplicht om binnen een gestelde termijn passende maatregelen te nemen.

De Inspectie SZW heeft het recht om, indien zij tijdens een werkplekinspectie ernstige overtredingen 

constateert, zowel aan ons bedrijf als aan de betreffende medewerker(s) een sanctie op te leggen 

(stillegging werk, boete). Het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de geldende regels en 

voorschriften is daarom in ieders belang.

8. Werkinspecties
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Eén van de doelstellingen van ons bedrijf is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van 

onze werknemers, uitzendkrachten en derden. Ons beleid is er dan ook op gericht persoonlijk 

letsel en materiële schade zoveel mogelijk te voorkomen..

Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op het gebied van techniek of gezondheid 

daartoe aanleiding geven, zullen wij ons beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid 

aanscherpen. Aanpassing zal tevens plaatsvinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding 

geven.

Door middel van deze verklaring worden de uitzendkrachten en het personeel op de hoogte 

gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van veiligheid en gezondheid heeft. Instructie, 

overleg en toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering 

gezien. Gestreefd wordt om te komen tot zorgzame plaatsing van uitzendkrachten met duidelijke 

afspraken met de opdrachtgever om de veiligheidsregels te respecteren.

Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van 

ons VG-beleid. Dit beleid wordt door ons bedrijf verspreid bij de instructie van nieuwe medewerkers 

en uitzendkrachten.

Het VG-beleid is van toepassing op de hoofdvestiging en alle nevenvestigingen. Door de directie is 

de heer A. Bouguite  aangewezen als VG- functionaris.

BARENDRECHT, 7 Februari 2018

9. Beleidsverklaring

A. Bouguite

General Manager
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• Volg altijd de geldende voorschriften op, graag ook attentie voor onze interne huisregels in de 

bijlage.

• Maak op de juiste wijze gebruik van machines, werktuigen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen,

hulpmiddelen, etc. Raadpleeg gebruiksaanwijzingen en productveiligheidsinformatiebladen.

• Meld defecten aan machines, hijsmateriaal, gereedschappen, etc. altijd direct aan de 

leidinggevende.

• Aangebrachte beveiligingen op machines en installaties mogen niet gewijzigd of verwijderd

worden.

• Stel uit vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte van het noodplan, de vluchtwegen, 

de gebruikelijke wijze waarop ongevallen, incidenten en brand gemeld moeten worden en waar

bij calamiteiten de verzamelplaats is.

• Houd loopbanen, bordessen en vluchtwegen vrij van obstakels.

•Werk, indien mogelijk, nooit op een plek, waarboven door een ander gewerkt wordt.

• Houd de werkplek ordelijk en toegankelijk: 

-Laat geen materiaal en gereedschap achter, maar ruim het op;

- Zorg ervoor, dat apparatuur ontkoppeld of uitgezet is, als u de werkzaamheden 

beëindigt;

- Hang slangen en kabels zodanig op, dat ze geen obstakels vormen;

- Ruim gemorste chemicaliën op;

- Verwijder afval direct in de juiste afvalbak

• Denk om hygiëne:

- Laat verwondingen, hoe klein ook , altijd behandelen;

- Was zorgvuldig de handen voor het eten, voor en na het toiletbezoek en voor het naar 

huis gaan;

10. Gedragsregels algemeen
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- Houd onderkomens en sanitaire voorzieningen ordelijk en hygiënisch;

- Zorg ervoor, dat vuile werkkleding tijdig wordt vervangen door schone.

• Werk mee aan het volgen van voorlichtingen en onderricht in het kader van arbeids 

omstandigheden

• Meld ongevallen en incidenten altijd schriftelijk aan de direct leidinggevende, na eventueel 

eerst actie te hebben ondernomen

• Roken mag alleen op de plaatsen waar dit toegestaan is. Steeds meer mensen hebben hinder 

van het roken, probeer afspraken met collega’s te maken , omtrent het roken. Bij onenigheid 

omtrent het roken op de werkplek kan om bemiddeling door de bedrijfsleiding worden verzocht

•  Mobiele telefoons niet bij draaiende installaties gebruiken in verband met mogelijke 

verstoring van de apparatuur

• Het is niet toegestaan, om werkzaamheden uit te voeren voor TECHNIUM of het 

inlenende bedrijf onder invloed van alcohol en/of drugs. Wordt je hierdoor toch weggestuurd 

van de werkplek, dan heeft dit ontslag bij TECHNIUM tot gevolg.

• Sommige medicijnen kunnen uw rijvaardigheid en dus ook uw werkzaamheden beïnvloeden , 

lees de bijsluiter of vraag uw apotheek

•  Lange haardracht is toegestaan, mits het haar gebonden is

• Denk eraan om ringen en oorbellen te alle tijde te bedekken of beter nog, af te doen tijdens de 

werkzaamheden

• Het aannemen van steekpenningen en/of het plegen van fraudeloze handelingen is niet 

toegestaan en zal evt. ontslag tot gevolg kunnen hebben

•  Spreek je collega aan op onveilig gedrag. 
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Medewerkers van TECHNIUM zowel uitzendkrachten, als gedetacheerden, als vaste staf komen 

op verschillende bedrijfsterreinen van meerdere opdrachtgevers. Ieder bedrijf heeft zijn eigen 

specifieke risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Bovendien zijn op de 

werkplek vaak ook andere partijen aanwezig, die de veiligheid mede bepalen.

In ons werk wordt de veiligheid op de werkplek dus vrijwel nooit uitsluitend bepaald door ons eigen 

handelen. Daar opdrachtgevers mede verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden, 

krijgen we veelal te maken met veiligheidsregels en voorschriften van de opdrachtgever.

Voordat met werkzaamheden wordt begonnen, dienen partijen het over de naleving hiervan eens 

te zijn. Daarbij is het als uitzendorganisatie belangrijk, dat wij ons houden aan de voorschriften, 

zowel in het persoonlijk belang als in het belang van de relatie met de opdrachtgever. 

Bij het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen en voorschriften bestaat de kans op verwijdering 

van het bedrijfsterrein of dat toekomstige toegang geweigerd wordt. Maar bovenal bestaat er dan 

een grote kans op lichamelijk letsel.

Als bezoeker, maar ook al werknemer van een ander bedrijf zult u zich dus moeten houden aan 

de huisregels van het bedrijf waar u te gast bent. Dit is van groot belang, omdat de praktijk 

uitwijst, dat onbekendheid met afwijkende bepalingen gevaarlijke situaties en ongevallen kunnen 

veroorzaken. Houdt u daarom aan zaken als:

Toegangsregels:

De meeste bedrijven hebben een aan- en afmeldregeling. Hierdoor wordt o.a. zeker gesteld, dat 

eventuele verplichte instructies gegeven zijn en dat het gastbedrijf weet wie waar bezig is. Dit 

kan zeer belangrijk zijn bij calamiteiten en evacuaties.

Verkeersregels:

Niet alleen maximum snelheid is hier van belang, maar ook het rijgedrag, passeren van 

afsluitbomen, verkeerslichten en dergelijke spelen hier een rol.

11. Gedragsregels bij
opdrachtgevers
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Werkvergunningen:

Veel opdrachtgevers werken met werkvergunningsystemen, werkzaamheden mogen pas 

aanvangen, als door verantwoordelijke functionaris een werkvergunning is afgegeven.

- Afstemming van de te nemen veiligheidsmaatregelen, zoals afkoppelen van 

machines, drukvrij opleveren van leidingen, elektrisch spanningsloos maken van de 

installatie, enz.

- Aangeven onder welke condities en voorwaarden de werkzaamheden mogen worden 

uitgevoerd, zoals gebruik (persoonlijke) beschermingsmiddelen, aanstellen brandwacht, 

uitvoeren gas- of zuurstofmetingen, enz.

Ongeval- en incidentprocedure:

Stel u op de hoogte van de te nemen acties in geval van een ongeval of incident. Ook de EHBO 

voor klein letsel is hier van belang.

Brand- of Gas alarm:

Hoe wordt dit gealarmeerd en wat moet er worden gedaan bij een dergelijk alarm. Zorg ervoor, 

dat u de vluchtwegen kent.

Schade:

Welke actie moet worden ondernomen, indien door eigen handelen schade wordt veroorzaakt.

Verbod- en gebodsbepalingen:

Welke verboden gelden voor u binnen het gastbedrijf; veelal aangegeven middels pictogrammen.
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Alcohol- en/of drugsgebruik tijdens of voorafgaand aan de werktijd beïnvloedt het functioneren 

van de medewerker negatief. Alcohol en drugs hebben een sterke invloed op het centrale 

zenuwstelsel. Hierbij kan gedacht worden aan:

 Vermindering van het reactievermogen (alertheid)

 Vermindering van het coördinatievermogen

 Vermindering van het concentratievermogen

 Vermindering of geen remming in het gedrag

 Moeite met complexe handelingen 

 Neiging tot zelfoverschatting

 Onnauwkeurig werken

  Verstoorde waarneming en/of informatieverwerking

Daarnaast kan de veiligheid van de medewerker zelf én de veiligheid of gezondheid van derden en 

de kans op grote materiële of immateriële schade in het geding zijn, zeker als de functie hoge eisen 

stelt aan het reactie- en beoordelingsvermogen.

Gelet op de strenge veiligheidseisen die gehanteerd en gesteld worden zowel door TECHNIUM, als 

ook door onze opdrachtgevers, is het van wezenlijk belang om de afspraken omtrent het 

alcohol- en drugsbeleid duidelijk vast te stellen. Het alcohol- en drugsbeleid is opgesteld als 

onderdeel van de bedrijfsveiligheidsregels en –procedures van de organisatie. Behalve het 

bevorderen van de veiligheid is mede doel het behouden van de goede naam van TECHNIUM.

Doelstellingen van het beleid zijn:

• Vaststellen van voorschriften bij gebruik van alcohol en/of drugs tijdens werktijd 

• Het voorkomen en aanpakken van de negatieve gevolgen voor het functioneren van medewerkers

ten gevolge van (overmatig) alcohol- en/of drugsgebruik

• Het begeleiden van medewerkers met alcohol- en/of drugsproblematiek.

12. Alcohol- en drugsbeleid
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Werkingssfeer
Het alcohol- en drugsbeleid is op iedereen van toepassing die voor TECHNIUM werkzaam is.

Voorschriften
Niet toegestaan is:

• Gebruik van alcoholische dranken en/of drugs op de werkplek

• Het onder invloed verkeren van alcohol (= een alcoholpromillage >0 promille) en/of drugs 

tijdens werktijd of op de werkplek

• Het in het bezit hebben van alcoholische dranken en/of drugs tijden de werktijd

• Rijden in een bedrijfsvoertuig voor en/of  tijdens werktijd met een alcoholpromillage > 0 promille

• Rijden in een bedrijfsvoertuig na werktijd, met een alcoholpromillage > 0,5 promille, dan 

wel > 0,2 promille voor beginnende bestuurders ( wettelijk alcohollimiet) het vervoeren van 

medewerkers van TECHNIUM.

• (eigen of derden) voor en/of tijdens werktijd met een alcoholpromillage > 0 promille het 

vervoeren van medewerkers van TECHNIUM.

• (eigen of derden) na werktijd met een alcoholpromillage > 0,5 promille, dan wel > 0,2 promille 

voor beginnende bestuurders ( wettelijk alcohol limiet) 

TECHNIUM zal controles (laten) uitvoeren. Deze controles zijn gericht op het vaststellen van 

actueel alcohol- of drugsgebruik tijdens of voor aanvang van het werk. De medewerker 

onderwerpt zich aan deze controles. Het onder invloed verkeren van alcohol of drugs op het werk 

wordt beschouwd als een zeer ernstige overtreding en leidt tot ontslag op staande voet.

Procedure bij vermeend alcohol- en/of drugsgebruik
Alcohol en/of drugsgebruik of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs tijden werktijd is 

verboden. Wanneer de indruk wordt gewekt, dan wel het vermoeden bestaat dat een medewerker 

onder invloed is van alcohol en/of drugs, geldt de volgende procedure:

• De V&G coördinator deelt aan de medewerker mee dat hij gebruik van alcohol of drugs vermoedt 

en geeft opdracht tot het onmiddellijk staken van de werkzaamheden.

• De V&G coördinator meldt het gebeurde bij de directie.

• De V&G coördinator legt het incident schriftelijk vast en zorgt dat de medewerker tekent voor 

akkoord / voor gezien. 
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• Bij verschil van inzicht tussen de V&G coördinator en medewerker kan gebruik gemaakt worden

van de blaas- of speekseltest. Indien de medewerker weigert deel te nemen aan de blaas- of 

speekseltest wordt hem onmiddellijk de toegang tot het werkterrein ontzegd.

• De V&G coördinator schorst in overleg met de directie de medewerker met onmiddellijke ingang.

Aanvullende bepalingen
Indien een opdrachtgever afwijkende bepalingen heeft voor het betreden van het 

werkterrein, gelden deze bepalingen als aanvullend op het alcohol- en drugsbeleid van 

TECHNIUM. de strengste maatregel geldt hierbij. Indien een opdrachtgever een toegestane 

waarde van 0 promille alcohol hanteert, dient de medewerker zich ook op de dag voor de 

aanvang van de offshore werkzaamheden te onthouden van gebruik van alcoholische dranken. 

Met betrekking tot drugs geldt een zere tolerance beleid.

Dus: het is verboden alcohol en/of drugs te hebben in het lichaam tijdens het werk.

De opdrachtgever kan:

• Een structurele alcohol- dan wel drugscontrole voeren bij het betreden van het werkterrein 

door middel van een blaastest dan wel  speekseltest. De medewerker is gehouden om hieraan 

medewerking te verlenen. 

• Een incidentele alcohol dan wel drugscontrole voeren bij het betreden van het werkterrein 

door middel van een blaastest dan wel speekseltest. De medewerken is gehouden om hieraan 

medewerking te verlenen.

• TECHNIUM verzoeken om routinematig een alcohol dan wel drugscontrole te voeren voor 

één of meerdere locaties, mits hier een noodzakelijkheidvereiste aan ten grondslag ligt. De 

medewerker is gehouden om hieraan medewerking te verlenen. 

TECHNIUM behoudt zich te allen tijde het recht voor om routinematig preventieve alcohol dan wel 

drugscontrole uit te voeren door middel van een blaastest dan wel speekseltest. De 

medewerker is verplicht om mee te werken aan dergelijke controles. De onderzoeksmethode is 

valide (zie bijlage 1).

De testuitslagen worden te alle tijde vertrouwelijk behandeld. Bij negatief resultaat worden deze 

binnen 24 uur na uitvoering van controle op verantwoorde wijze vernietigd. Bij positief resultaat 

worden deze binnen 24 uur na gegevens van contra-expertise gehanteerd en bewaard. De V&G 
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coördinator zal bij vermoeden van regelmatig/overmatig alcohol- dan wel drugsgebruik bij een 

medewerker dit bespreekbaar maken met de medewerker.

De medewerker kan voor hulpverlening doorverwezen worden naar de bedrijfsarts van de 

arbodienst, zodat deze een passend traject voor de problematiek van de medewerker uit kan 

zoeken dan wel op kan starten en de medewerker naar de juiste instanties door kan verwijzen. De 

medewerker kan uiteraard ook zelf om hulp vragen bij zijn leidinggevende, dan wel- indien hij dit 

vertrouwelijk wil houden- zonder tussenkomst van de leidinggevende een afspraak maken bij de 

bedrijfsarts door middel van het zogenaamde inloopspreekuur.
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Aan iedere werknemer van TECHNIUM wordt  bij het in dienst treden naast de gereedschappen, 

benodigd voor het uitoefenen van zijn taken, ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 

ter beschikking gesteld. Een ieder is verplicht deze middelen op de juiste manier te gebruiken en 

in goede staat te houden. De standaard PBM’s zoals veiligheidsbril, ruimzichtbril, 

veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, stofmaskers, werkkleding en werkhandschoenen, 

gehoorbescherming worden verstrekt door de projectleiding, of zijn verkrijgbaar bij het 

magazijn (van opdrachtgever). Afwijkende PBM’s kunnen op verzoek worden geregeld.

13. Agressie,  geweld en seksuele
intimidatie

Schelden, beledigen, lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen, irriteren, pesten, ongewenste 

intimiteiten: dit zijn allemaal vormen van agressie, geweld of seksuele intimidatie. Ze horen 

bij TECHNIUM niet voor te komen en het zal door de directie dan ook niet getolereerd worden, als 

blijkt, dat medewerkers het slachtoffer worden van dergelijke praktijken. Hiervoor zullen 

duidelijke sancties gelden, met evt. ontslag tot gevolg.

Het is heel moeilijk, om over dit soort problemen te praten; dat geldt niet alleen voor het slachtoffer, 

maar ook voor de mensen die wel weten dat er iets mis gaat, maar die het gevoel hebben, dat 

ze er niets aan kunnen doen. Doorbreek de stilte! Vaak zijn er wel degelijk oplossingen te vinden 

en niemand hoeft deze problemen allen op te lossen. Problemen kunnen gemeld worden aan de 

intercedent of rechtstreeks aan de directie van TECHNIUM.

Agressie, Geweld en Seksuele Intimidatie zijn een zorg van ons allemaal!

14.  Persoonlijke
beschermingsmiddelen
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MIDDEL GEBRUIK INFORMATIE
Stoffilter P1 Stofklasse 2a: inert zwevend stof Inert wil zeggen, dat het stof geen 

enkele reactie aangaat met andere 

stoffen.

Stoffilter P2 Stofklasse 2b: algemeen te 

gebruiken bij werkzaamheden 

waarbij deeltjes in de lucht 

rondzweven.

Schadelijke stof en damp zoals dat 

vrij komt bij lassen, slijpen, maar ook 

looddamp en zwavelzuur.

Stoffilter P3 Stofklasse 2c: giftige stoffen Giftige stoffen zoals asbest, 

keramische vezels, bacterieën en 

virussen.

Gasfilters 

(filterbussen)

A (bruin) - organische gassen en 

oplosmiddelen

B (grijs) - chloor, zwevelwaterstof

E (geel) - zoutzuur, zwaveloxyden

K (groen) - ammonia

Gasfilters alleen gebruiken als 

het zuurstofpercentage ± 21% is. 

Gebruiksduur o.a. afhankelijk van de 

concentratie van het gas en de mate 

van inspanning.

Perslucht • In gevallen dat het 

zuurstofpercentage kleiner is dan 

21%

• In gevallen dat de concentratie 

van giftige stoffen zodanig hoog 

is, dat gasfilters niet afdoende 

beschermen

Mag alleen gebruikt worden door 

medewerkers, die daartoe zijn 

opgeleid en medisch goedgekeurd zijn 

voor persluchtwerk (Moet aangeduid 

zijn in het veiligheidspaspoort).

Luchtkappen • In gevallen dat het 

zuurstofpercentage kleiner is dan 

21%

• In gevallen dat de concentratie 

van giftige stoffen zodanig hoog 

is, dat gasfilters niet afdoende 

beschermen

Mag door iedereen gebruikt worden 

na een gerichte instructie.

Autoflowkappen Bij laswerkzaamheden Deze worden indien nodig ter 

beschikking gesteld door het inlenend 

bedrijf.

14.1 Adembescherming
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MIDDEL GEBRUIK INFORMATIE
Veiligheidshelm 

‘s winters dragen 

in combinatie 

met helmmuts 

• Waar dit voorgeschreven is

• Waar gevaar bestaat getroffen 

te worden door vallende of 

wegvliegende voorwerpen

• Waar gevaar bestaat op stoten

Gebruiksduur is afhankelijk van het 

materiaal. De vervaardigingsdatum 

staat in de helm.

• Polyethyleen (PE) - 3jaar

• Policarbonaat (PC) -5jaar

• Glasvezelversterkt polyester -10jaar

• Na een ongeval of beschadiging helm 

vervangen

MIDDEL GEBRUIK INFORMATIE
Oordoppen, 

otoplastieken, 

oorkappen, etc.

• Bij een geluidsniveau hoger dan 

80 dB (A)

• Bij slijpwerkzaamheden kan een 

geluidsniveau van ongeveer 110 dB 

(A) bereikt worden

Demping van de verschillende soorten:

Oordoppen  -  10-15 dB

Otoplastieken  -  15-25 dB

Oorkappen  -  15-30 dB

MIDDEL GEBRUIK INFORMATIE
Veiligheidsbril

met zijkapjes

Altijd, voorkomt dat de ogen 

getroffen worden door 

rondvliegende deeltjes in 

werkplaatsen en op bouwplaatsen

Berg op in hoes of koker, om krassen te 

voorkomen.

Ruinzichtbril • Bij slijpwerkzaamheden

• Bij het openen van 

flensverbindingen, waarbij product 

vrij kan komen

Ruimzichtbril kan op helm bevestigd 

worden met speciale klemmen.

Gelaatsscherm • Bij werken met hogedrukreiniger 

• Bij werken met vloeistoffen, die 

bij aanraking schadelijk voor de 

huid zijn

• Bij werkzaamheden onder 

spanning

Gelaatsscherm kan los gebruikt 

worden, maar ook op helm bevestigd 

worden met speciale klemmen.

Lasbril Bij gebruik van acetyleen en 

zuurstof

Laskap Bij het lassen Gebruik donkerst mogelijk getint glas.

14.2 Hoofdbescherming

14.3 Gehoorbescherming

14.4 Oogbescherming
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MIDDEL GEBRUIK INFORMATIE
Veiligheidsschoe-

nen

• Op alle werken- en 

werklocaties is het dragen van 

veiiligheidsschoenen- of laarzen 

verplicht.

• Goede veiligheidsschoenen zijn 

voorzien van stalen neuzen, stalen 

tussenzool en antislip zool.

Geldt ook voor bezoekers op 

werklocaties.

MIDDEL GEBRUIK INFORMATIE
Overall Op alle locaties in het inlenende 

bedrijf waar uitvoerende 

werkzaamheden plaats vinden

Overalls en werkkleding zijn te 

verkrijgen in een standaard uitvoering 

of met extra bescherming tegen hitte 

en vonken. Deze vlamwerendheid is 

te herkennen aan een symbool op de 

arm.

Doorwerkjas, 

thermo-onder-

kleding

• Bij werkzaamheden in de 

buitenlucht

• Bij koud weer

Verkrijgbaar via afdeling- of 

projectleiding.

14.6 Voetbescherming

14.7 Lichaamsbescherming

MIDDEL GEBRUIK INFORMATIE
Werkkleding met 

lange mouwen

Op alle locaties van het inlenend 

bedrijf waar uitvoerende 

werkzaamheden plaats vinden

Geldt ook voor bezoekers op 

werklocaties.

Werkhandschoe-

nen

Bij alle werkzaamheden waarbij de 

handen beschadigd kunnen worden

Tegen mechanische beschadeging

Leren 

lashandschoenen

Tegen hitte en vonken

Latex Bij agressieve en bijtende stoffen Informatie aanwezig in magazijn

Neopreen Bij olie producten Informatie aanwezig in magazijn

Andere Specifiek toegesneden op situatie Bepalen a.d.h.v. stoffenkaart

14.5 Arm- en handbescherming
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MIDDEL GEBRUIK INFORMATIE
Harnasgordel • Tijdens werkzaamheden op 

hoogste en op ladders bij een 

hoogte van meer dan 2,5 meter

• In een werkbak

• In een bak van een hoogwerker

• Op steigers bij een harde wind

• Gordel van te voren controleren op 

gebreken en op de geldigheid van de 

keuring.

• Vastklikken aan bak van de 

hoogwerker of de werkbak.

14.8 Valberscherming

Aan iedere werknemer van TECHNIUM wordt  bij het in dienst treden naast de gereedschappen, 

benodigd voor het uitoefenen van zijn taken, ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 

ter beschikking gesteld. Een ieder is verplicht deze middelen op de juiste manier te gebruiken en 

in goede staat te houden. De standaard PBM’s zoals veiligheidsbril, ruimzichtbril, 

veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, stofmaskers, werkkleding en werkhandschoenen, 

gehoorbescherming worden verstrekt door de projectleiding, of zijn verkrijgbaar bij het 

magazijn (van opdrachtgever). Afwijkende PBM’s kunnen op verzoek worden geregeld.

15.1 Werken op hoogte

Risico:  Valgevaar

Algemeen: Bij een hoogte verschil van 2,5 meter is er wettelijk sprake van werken  Op  

hoogte en moeten er beheersmaatregelen genomen worden. Dit geldt ook  

voor gaten en vloeren, afgronden en dergelijke, deze dienen dan afgezet te  

worden. Hulpmiddelen bij werken op hoogte mogen alleen gebruikt worden 

als deze gekeurd zijn. Bewijs hiervan moet herkenbaar aangebracht zijn. 

Boven  windracht 6 mag niet op hoogte gewerkt worden.

Beheersing:  Zie hieronder omschreven maatregelen.

 Stellingen (vaste steigers)

• Stellingen mogen alleen gebouwd en gewijzigd worden door een stellingbouwer

• Houdt stellingen schoon en verwijder onnodig materiaal en afval

• Stellingen moeten goed toegankelijk zijn

15. Specif ieke voorschrif ten
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• Stellingen moeten stabiel staan opgesteld

• Betreedt nooit een stelling die niet goedgekeurd is

 Rolsteigers

• Controleer altijd voor gebruik de verschillende onderdelen op gebreken

• Binnenshuis mag een werkvloer niet hoger zijn dan 4x de kleinste afstand tussen de smalste 

basisbreedte, terwijl buitenshuis deze hoogte niet groter mag zijn dan 3x de smalste 

basisbreedte. De basis kan verbreed worden met behulp van de driehoek- of rolstabilisatoren

• Het beklimmen van de rolsteiger moet aan de binnenkant gebeuren

• Tijdens gebruik de wielen blokkeren

• Tijdens verrijden mogen zich geen personen op de steiger bevinden

• Kracht, nodig voor het verrijden, zoveel mogelijk bij de basis uitoefenen.

• Bij zachte ondergrond gebruik maken van rijplaten of U-profielen

• Stabilisatoren tijden verrijden aan de stijger laten zitten

• Op de werkvloer geen ladders, trappen e.d. gebruiken

• Steigers, welke onbeheerd buiten blijven staan, moeten goed vastgezet, getuit worden

• De werkvloer moeten voorzien zijn van schopranden

 Hoogwerkers

• Ondergrond moet vlak zijn

• Alleen verrijden met ingeschoven steunen

• Bij onvoldoende overzicht een begeleider aanwezig bij het verrijden

• Niet gebruiken als goederenlift

• Harnasgordel gebruiken en vastzetten aan bak

• Mogelijkheid tot goede communicatie waarborgen

• Alleen gebruiken na een gedegen instructie

 Werkbakken

• Zorg voor oogcontact met kraanmachinist

• Zorg voor goede communicatie met kraanmachinist

• Harnasgordel gebruiken en vastzetten aan bak

• Alleen met schriftelijke ontheffing van de Arbeidsinspectie mag de werkbak als lift (in- en 

uitstappen op hoogte) worden gebruikt

15.2 Hijswerkzaamheden conform VVL/BVL
Risico: Vallende lasten

Algemeen: Hijsmiddelen alleen gebruiken als deze gekeurd zijn. Bewijs hiervan 

moet herkenbaar aangebracht zijn. Boven windkracht 6 mag niet 
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gehesen worden. Onder hijsgereedschap word o.a. verstaan: stroppen;

hijsbanden; takels; kettingwerk; dommekrachten; vijzels etc.

Beheersing:  Zie hieronder omschreven maatregelen

• Bepaal vóór het aanslaan het gewicht en het zwaartepunt van de last

• Controleer het hijsgereedschap vóór het gebruik op mogelijke gebreken

• Doe in geval van stroppen de lus met label in de lasthaak, hierdoor wordt voorkomen dat de 

label afscheurt of onleesbaar wordt.

• Stroppen niet inkorten door knopen

• Hijsgereedschap op juiste wijze gebruiken en niet zwaarder belasten dan toegestaan

• Bij het aanslaan van de last moet er worden gezorgd dat het hijsgereedschap kan beschadigen 

door buiging op scherpe kanten

• Op plaatsen waar de beschadiging dreigt, moet bescherming aangebracht worden

• Voor een juiste verdeling van het gewicht moet de hijshaak bij het aanslaan zo goed mogelijk 

boven het zwaartepunt van de last bevinden

• Bij een glad oppervlak moeten maatregelen worden getroffen om te kunnen voorkomen dat de 

last uit het hijsgereedschap glijdt. Eindeloze (geen platte) hijsbanden zijn hiervoor uitermate 

geschikt. Kettingwerk is hiervoor ongeschikt

• Indien de parten van het hijsgereedschap met elkaar een hoek vormen (tophoek) moet deze zo 

klein mogelijk zijn. In geen geval mag de tophoek groter zijn dan 120 graden

• Bij het aanslaan van lasten moet het hijsgereedschap zodanig aan de kraanhaak worden 

bevestigd dat de bevestigingsmiddelen vrij in de haak kunnen bewegen

• Bij een uit lange voorwerpen bestaande last moeten maatregelen worden getroffen om te 

voorkomen dat er delen van de last uit de hijs kunnen schieten. De last moet zo horizontaal 

mogelijk worden verplaatst.

• Bij het aanslaan van langwerpige of gladde voorwerpen moeten de hijsstroppen tegengesteld 

en met een tweevoudige slag om het werkstuk worden geslagen

• Het is verboden zich onder een last te bevinden

• Stapel stabiel, met name pijpen en buizen. Voorkom wegrollen en omslaan. Markeer stapel of 

zet gebied af

15.3 Elektrische hulpmiddelen
Risico: Elektrocutie

Algemeen: Elektrische hulpmiddelen alleen gebruiken als deze gekeurd zijn.

Bewijs hiervan moet herkenbaar aangebracht zijn. Droog houden 

is de belangrijkste regel.

Beheersing:  Zie hieronder geschreven maatregelen
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• Bij gebruik van kabelhaspels moeten deze altijd volledig afgerold worden

• Wanneer gevaar voor inwateren bestaat, het haspel omgekeerd neerleggen

• Bescherm de contactdozen tegen slijpsel, stof e.d.

• Leg elektriciteitskabels zodanig, dat ze worden beschermd tegen beschadigingen door scherpe

kanten, hitte, olie en dergelijke en geen hinder kunnen veroorzaken

• Sleutel nooit zelf aan defect materieel

• Gebruik in besloten ruimte met geleidende wanden alleen 120 volt gelijkstroom of 50 volt 

wisselstroom

• Op stalen steigers bij gebruik van 220 volt aardlekschakelaar gebruiken

15.4 Werken met gas en zuurstof
Risico:  Brand- en explosiegevaar

Algemeen: Altijd een brandblusser in de buurt bij het werken met gas en zuurstof

Beheersing: Zie hieronder omschreven maatregelen

• Gasslang (rood) en zuurstofslang (blauw) nooit verwisselen

• Er moet een vlamdover aan de reduceer gekoppeld zijn bij gebruik acetyleen

• Voer zelf geen reparatie uit aan de brander

• Controleer de slangen op scheuren, lekkende slangen direct vervangen

• Gebruik nooit olie of vet op zuurstofafsluiter of het ventiel

• Ontsteek de brander niet met een wegwerpaansteker

• In besloten ruimte mogen geen slangen met verbindingsstukken gebruikt worden

• Slangen, na gebruik in een besloten ruimte, direct verwijderen

• Gas- en zuurstofflessen rechtop opstellen en borgen tegen omvallen

• Sleutel moet aanwezig bij operationele gasflessen

• Alleen in liggende stand gebruiken als de kop van de fles in schuine stand naar boven staat, 

minimaal 30 graden 

• Bij het opbergen van snijgereedschap in de kist altijd de slangen van de flessen afkoppelen

• Zuurstof nooit gebruiken om te ventileren of schoonblazen kleding

• Bij het ontsteken van de brander eerst zuurstofkraan openen, daarna de gaskraan

• Na gebruik eerst de gaskraan sluiten, dan de zuurstofkraan

• Samengeperste gassen moeten op een goed zichtbare, bereikbare en toegankelijke plaats 

in de open lucht, maar beschermd tegen zonnestraling, gescheiden opgesteld te worden,

opslagplaatsen moeten voorzien zijn van veiligheidssignalering
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15.5 Werken met heftrucks
Risico: - (verkeers)ongelukken

- Kantelen

- Uitlaatgassen (diesel)heftrucks

Algemeen:  Middelen alleen gebruiken als deze gekeurd zijn. Bewijs hiervan moet  

herkenbaar aangebracht zijn. Het besturen van een heftruck is alleen  

toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een geldig  bewijs dat een  

opleiding / instructie is gevolgd om een heftruck te bedienen

Beheersing:  Zie hieronder omschreven maatregelen

• Wanneer het gevaar bestaat mensen te verwonden, lepels te alle tijde afschermen met een last 

of een pallet

• Bij stilstand lepels altijd op de grond

• Voorkom overbelasting van de heftruck

• Hef de last even boven de vloer en beproef de besturing

• Rij rustig, draai en rem geleidelijk

• Houdt u aan de verkeersregels en let op voetgangers

• Alle ledematen binnenboord houden

• Met een heftruck mogen geen lifters meerijden

• Laat de motor niet onnodig draaien i.v.m. de uitlaatgassen

• Gebruik de heftruck niet als hijskraan, tenzij hiervoor doeltreffende maatregelen getroffen zijn

• Heftruck niet in gebruik: sleutel eruit!

15.6 Verwijderen van asbest houdende pakkingen - alleen door bevoegden
Risico:  Ernstige gezondheidsschade 

Algemeen: Deze instructie geldt alleen voor het verwijderen van asbesthoudende 

Pakkingen. In alle gevallen waarbij asbest verwijderd moet worden 

dient een gespecialiseerde firma ingeschakeld te worden.

Beheersing:  Zie hieronder omschreven maatregelen

• Werkzaamheden eerst dan uitvoeren wanneer hierover goede afspraken zijn gemaakt

• Werkzaamheden zodanig uitvoeren dat hierbij geen stof vrijkomt

• Geen snel draaiend gereedschap gebruiken

• Beschadigde pakkingen eerst impregneren met water of een fixeervloeistof

• Pakking verwijderen m.b.v. steekgereedschap

• Afval gescheiden houden (afvalzakken merken)

• Persoonlijke hygiëne bij verwijderen asbestpakkingen: Draag goed sluitende werkkleding,
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gebruik handschoenen

Als extra bij verwijderen van vastzittende pakkingen:

• Vol gelaatsmasker met P3 stoffilter

• Wegwerpoverall

15.7 Verkeersveiligheid
Risico:  Verkeersongelukken

Algemeen: Al het verkeersgedrag waarmee gevaar op de weg wordt veroorzaakt

is strafbaar op grond van artikel 5 van de wegenverkeerswet

Beheersing:  Zie hieronder omschreven maatregelen

• Gebruik bij bellen tijdens autorijden alleen handsfree-apparatuur, liefst met voice-dailing.

Je hebt daardoor beide handen beschikbaar om te sturen en je kunt je bovendien beter 

concentreren op het rijden

• Ga bij lange gesprekken vanuit de auto op een veilige parkeerplaats staan. Doe dat niet op de 

vluchtstrook, want dit is gevaarlijk en bovendien verboden

• Bel zelf alleen vanuit de auto bij een verkeersveilige situatie

• Houdt ook tijdens het bellen je aandacht bij het verkeer. Let daarbij vooral op snelheid en het 

verkeersgedrag van andere weggebruikers

• Houdt gesprekken vanuit de auto kort

• Maak tijdens het rijden geen aantekeningen en blader niet in papieren
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16. Risico inventarisatie & evaluatie

Naar aanleiding van de risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd voor een 

normale bedrijfsvoering van TECHNIUM. zijn naast kritieke taken de beroepsrisico’s benoemd. Voor 

de beheersing van deze risico’s zijn richtlijnen opgesteld, welke in onderstaande tabellen 

zijn weergegeven. De risico’s welke voortvloeien uit de aard van de werkzaamheden worden 

waar mogelijk reeds in de voorbereidingsfase benoemd en in projectplannen opgenomen. 

Voor de beheersing van deze risico’s wordt verwezen naar onderstaande tabellen. Voor risico’s, 

welke qua beheersing niet afgedekt worden door onderstaande bedrijfsvoorschriften, worden 

aanvullende beheersmaatregelen opgesteld en in het projectplan opgenomen.

16.1 Openen en sluiten van flensverbindingen
Algemeen:

• Controleer de werk vergunning voor aanvang van de werkzaamheden.

• Zelfstandig werkende flensmonteurs dienen in bezit te zijn van een certificaat flensmonteur.

RISICO BEHEERSING
Openen of sluiten van de verkeer-

de verbinding

Raadpleeg werkvergunning, informeer bij de 

leidinggevende.

In aanraking komen met product 

uit leiding

Boven de flensverbinding gaan staan met de wind in 

de rug bouten die het verst verwijdert zijn, het eerst 

losdraaien. Draag een overzetbril of een gelaatsscherm.

Milieuvervuiling door voorkomend 

product, of product komt in aan-

raking met andere personen (door 

b.v. roostervloer)

Gebruik lekbakken.

Beschadigen pakkingvlak bij het 

openen flensverbinding

Gebruik van spiëen of flenzenspreider zodanig dat deze 

het pakkingvlak niet raken.

Verwonding a.g.v. doorzakken of 

wegslaan van leiding bij verwijde-

ren van studbolts

Breng ondersteuning aan of hang leiding op m.b.v. een 

takel.

Beschadiging draad van studbolts 

tijden tijdelijke opslag

Maak draad schoon, draai moeren op studbolts en 

verzamel ze op een veilige plaats, bijv. in een plastic krat.

Klemmen handen tijdens verwijde-

ren van pakking

Plaats nooit je vingers tussen twee flenzen, maak gebruik 

van een pakkingmes.
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16.2 Lassen
Algemeen:

• Controleer de werkvergunning voor aanvang van de werkzaamheden.

• Niet aan een werkstuk lassen als het aan de kraan hangt, tenzij er een goede aarding is of er is 

een goede isolatie tussen werkstuk en kraankaak.

• Niet “tegen aarde” lassen, nog staalconstructies of iets dergelijks als werkstukkabel gebruiken.

• Gebruik een lasscherm ter bescherming van andere personen.

RISICO BEHEERSING
Pakking mogelijk asbesthoudend Stop het werk, in overleg met leidinggevende en werk na 

overleg volgens instructie asbesthoudende pakkingen.

Pakkingvlak beschadigt 

Flensverbinding niet in lijn

Leidinggevende informeren, flenzen recht boven elkaar 

monteren, gebruik eventueel centeerpennen.

Flensverbinding niet evenwijdig Bouten kruislings met dezelfde kracht vastzetten, ruimte 

tussen de flensvakken opmeten.

Flenslekkage bij het opstarten Gebruik van de juiste pakking, bouten natrekken.

RISICO BEHEERSING
Inademen schadelijke stoffen Gebruik Autoflowkappen, lasdamp afzuiging of 

geforceerde ventilatie, eventueel i.c.m. p2 filtermasker 

door anderen! Denk ook aan ht inademen van schadelijke 

stoffen.

Blootstelling aan straling 

(lasogen)

Gebruik een laskap met een zo donker mogelijke lasruit, 

bedek je lichaam en maak gebruik van een lasscherm om 

omstanders, publiek, te beschermen.

Lichaamsverbranding Zorg voor goed sluitende werkkleding, handschoenen 

met lange polskappen, draag je broekspijpen over 

laarzen of schoenen en gebruik een lasscherm om 

omstanders, publiek, te beschermen.

Brand- en explosie gevaar Verwijder brandbaar materiaal van de werklocatie of dek 

deze af. Laat een gastest uitvoeren en zorg altijd dat er 

een brandblusser in de buurt is. Controleer je werkplek 

bij beëindiging werkzaamheden.

Elektrocutie Gebruik voedings- en laskabels die in goede staat 

verkeren, zorg ervoor dat de lasapparatuur binnen 

keuringstermijn valt en aard het werkstuk goed met het 

lastoestel.

Gehoorschade Gebruik gehoorbescherming.
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16.3 Slijpen
Algemeen:

• Controleer aanwezige werkvergunning voor aanvang van de werkzaamheden.

RISICO BEHEERSING
Oogletsel Gebruik overzetbril of gelaatscherm. Plaat scherm(en) o 

andere personen, publiek, te beschermen.

Inademen schadelijke stoffen Gebruik waar mogelijk afzuiging of (geforceerde) 

ventilatie i.c.m. p2filtermasker.

Letsel door uit elkaar springende 

schijf

Het toerental van de slijpmachine moet altijd lager dan 

het max. toelaatbare toerental op de schijf. Verwijder de 

bescherm- kap nooit. Gebruik een doorslijpschijf niet als 

een afbraamschijf.

Brand- en explosie gevaar Verwijder brandbaar materiaal van de werklocatie of dek 

deze af. Laat een gastest uitvoeren en zorg dat er altijd 

een brandblusser in de buurt is. Controleer je werkplek 

bij beëindigen werkzaamheden.

Gehoorschade Gebruik maken van gehoorbescherming.

Beschadiging objecten door slijp-

straal

Afdekken met branddekens of plaatsen scherm.

16.4 Toxische stoffen
Algemeen:

• Zorg ervoor dat je altijd weet met wat voor stoffen je werkt of aan wordt blootgesteld.

• Van elke toxische stof dient een zogenaamde stoffenkaart (productveiligheidsblad) 

verkrijgbaar te zijn met specifieke beheers instructies.

• Raadpleeg bij twijfel over stoffen de projectleiding of afdeling Kwaliteit Arbo en Milieu.

Zie ook checklist “Werken met Toxische stoffen” op pagina ??.

RISICO BEHEERSING
Contact met toxische stoffen Probeer ten alle tijden contact te vermijden, 

gebruik altijd de voorgeschreven de persoonlijke 

beschermmiddelen en zorg voor een goede hygiëne; 

handen wassen voor het eten, en voor en na het 

toiletgebruik.
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16.5 Werken in besloten ruimte
Algemeen:

Een gesloten ruimte is een door nauwe grenzen bepaalde en daardoor van de omgeving afgesloten 

plaats, voorbeelden van besloten ruimtes zijn opslagtanks, tankwagens, slecht geventileerde 

kruipruimtes en ;lage kelders, diepe ballen; open vaten waarvan de hoogte groter is dan de 

diameter en sleuven en putten dieper dan 1 meter. Belangrijke voorzorg- maatregelen:

• Controleer de aanwezige werkvergunning voor aanvang werkzaamheden.

• Werk nooit in een besloten ruimte zonder goede communicatie met personen buiten de ruimte,

die is met name de aangestelde mangatwacht.

• Zorg altijd voor een goede verlichting en ventilatie.

RISICO BEHEERSING
Brand- en explosiegevaar bij betre-

ding

Verwijder alle brandbare gassen, dampen of materialen 

en laat indien nodig een gastest uitvoeren. De waarde 

van deze test moet kleiner dan 10% laagste explosie 

level.

Verstikkings- en vergiftigingsge-

vaar bij betreding

Verzeker je dat aansluitend leiding werk afgesloten 

is, zorg voor geforceerde ventilatie, laat een zuurstof 

test uitvoeren, waarde moet gemiddeld 21% zijn, 

laat concentratie giftige stof meten, deze mag de 

MAC waarde niet overschrijden, let op geschiktheid 

meetapparatuur

Brand- en explosiegevaar tijdens 

werkzaamheden

Verwijder brandbare materialen.  Gas- en zuurstofflessen 

niet in de ruimte. Gas- en zuurstofslangen uit de ruimte 

bij een werkonderbreking. Eventueel explosiemeting.

Verstikkings- en vergiftigingsge-

vaar tijdens werkzaamheden

Controleer of giftige gassen of dampen niet in de 

ruimte kunnen dringen (geforceerd) ventileren van de 

ruimte. Onafhankelijke adembescherming gebruiken. 

Lichaamsbescherming wanneer stoffen via de huid het 

lichaam binnen kunnen dringen. Continue 02 meting.

Verwonding door bewegende 

delen

Voorzieningen moeten getroffen worden om te 

voorkomen dat b.v. roerwerken e.d. ongewild in werking 

treden b.v. een slotenprocedure

Elektrocutie Gebruik van “veilige” spanning, in ruimtes met 

hoofdzakelijk geleidende wanden, voor apparatuur en 

verlichting, max.50 V wisselstroom of 120 V gelijkstroom 

(nooit 220V) spanning verlagend relais gemonteerd in 

lasmachine elektriciteitskabels ophangen (beschermen).
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RISICO BEHEERSING
Gevaarlijke situatie doordat mede-

werkers onwel worden in de ruimte

Hulp inroepen via mangatwacht (mangatwacht mag zelf 

nooit naar binnen). Benodigd reddingsmateriaal paraat 

hebben. Afspraken maken hoe hulpverlening plaats moet 

vinden

Medewerkers niet op de hoogte 

van de gevaren tijdens het werken 

in besloten ruimte

Houden van toolbox meeting met betrokken 

medewerkers doorspreken werkvergunning. Instrueren 

mangatwacht.

16.6 Werken met beeldschermen

RISICO BEHEERSING
Lichamelijke klachten door een Ga recht voor het beeldscherm zitten, zet je voeten 

plat op de grond, gebruik eventueel een voeten 

bankje, ondersteun je polsen en onderarmen waarbij 

de onderarmen parallel aan de vloer of schuin hangen, 

ontspan je schouders en armen tijdens het werk, houd je 

bovenbenen horizontaal en je rug recht gesteund door 

een stoel. Plaats het beeldscherm op ooghoogte.

RSI (Repetitive Strain Injury) – 

verzamelnaam voor klachten aan 

handen, pols, nek en schouders 

veroorzaakt door repeterende 

beweging

Wissel beeldschermwerk af met andere klussen, neem 

regelmatig korte pauzes, zit niet te lang stil, verander 

regelmatig van houding en probeer het werk zo in te 

delen dat er niet te veel pieken en dalen in de werkdrukte 

zitten.

Oogklacht Voorkom spiegeling en reflectie in het beeldscherm, blijf 

niet te lang staren naar het beeldscherm en werk niet 

te lang achter elkaar door, zorg voor goede verlichting, 

gebruik zonodig een beeldschermbril em zorg voor 

donkere letters op lichte achtergrond

Hinderlijke schitteringen Plaats beeldscherm liefst loodrecht voor het raam en op 

minimaal drie meter afstand van het raam. Zorg dat de 

verlichting bij voorkeur naast of achter je i.v.m. reflectie.

16.7 Lichamelijke (fysieke) belasting
Algemeen:

• Bij het tillen van 25 kilo het uitgangspunt. Denk daarbij ook op de werkhouding.

• Bij lasten tussen de 25 en 40 kilo moeten oplossingen gezocht worden om toch verantwoord te 

tillen. Denk hierbij aan hulpmiddelen of samen tillen.

• Het tillen van gewicht boven de 40 kilo is in principe niet toegestaan. Gebruik dan een kraan, 
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takel of een ander hulpmiddel. Voorbeelden van hulpmiddelen zijn  o.a. transportkarretjes 

zoals steekwagens palletwagens, speciale karretjes voor kabelhaspels, gasflessen en kasten.

• Uitzondering op deze regels kunnen alleen worden toegestaan als beargumenteerd kan worden

waarom nog niet aan de regels voldaan kan worden.

RISICO BEHEERSING
Rugletsel door verkeerd tillen Schat het gewicht van te tillen last goed in en handel 

daarnaar, roep wanneer mogelijk hulp in van een collega 

of gebruik waar mogelijk hulpmiddelen. Ga recht voor 

de last staan, plaats de voeten uit elkaar, tillen vanuit 

de benen en niet vanuit de rug, houdt de last zo dicht 

mogelijk tegen u aan en gebruik u lichaamsgewicht bij 

duwen en trekken.

16.5 Werken in besloten ruimte
Algemeen:

Voor alle elektronische werkzaamheden dient u in het bezit te zijn van de juiste NEN 3140 

toewijzingen. Daarbij is werken onder spanning is alle toegestaan als:

• De noodzaak is aangetoond.

• Er schriftelijke, opdracht is gegeven de werkzaamheden onder spanning uit te voeren, 

bijvoorbeeld middels een werkvergunning voor werken onder spanning.

• De installatie geschikt is voor het onder spanning uitvoeren van die werkzaamheden en er

doeltreffende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn om de aan het werken 

onder spanning verboden gevaren te voorkomen.

Minimale maatregelen zijn:

• Uitvoerende medewerkers moet over een NEN 3140 toewijzing vakbekwaam persoon 

beschikken.

• Er dient met goedgekeurd NEN 3140 gereedschap gewerkt te worden.

• Gebruik zoveel mogelijk de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: vlamvertragende

werkkleding, gave handsschoenen, veiligheidsbril- en scherm, veiligheidshelm, 

veiligheidshandschoenen en veiligheidsmat.

• Er dient direct toezicht op werkzaamheden uitgevoerd te worden door bij voorkeur een NEN 

3140 vakbekwaam persoon, maar minimaal een NEN 3140 voldoende onderricht persoon.

• Waarborg of markeer de vluchtweg, aanwezigheid van noodverlichting (brandende zaklantaarn),

vluchtdeur moet naar buiten open gaan.
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RISICO BEHEERSING
Elektrocutie • Maak omleggende installatiedelen zoveel mogelijk 

spanningsloos.

• Installatie(delen) borgen tegen inschakelen.

• Breng aard- en kortsluitverbindingen aan.

• Scherm naburige spanningvoerende delen af.

16.9 Klimatologische omstandigheden
Algemeen:

• Bij windkracht 6 of hoger mag niet meer op hoogte gewerkt worden.

• Als het weer het werken niet meer toelaat kan i.o.m. leidinggevende het werk onderbroken 

worden

• In geval van bliksem gevaar mag er niet gewerkt worden in explosiegevaarlijke zones.

RISICO BEHEERSING
Kou, wind, regen, warmte, hitte, 

benauwdheid, zuurstofgebrek, 

uitdroging

Gebruik thermisch ondergoed doorwerk- of regenjas. 

Houd regelmatig pauzes en blijf voldoende drinken.
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Elektrisch gereedschap, takels, kettingen, etc. moeten jaarlijks gekeurd worden. Bij de meeste 

bedrijven wordt dat ook zichtbaar gemaakt, door na goedkeuring elk stuk elektrisch gereedschap te 

voorzien van een sticker of “tag-plaatje” Administratief word deze datum bijgehouden middels een 

registratie systeem, maar het blijft noodzaak dat u de datum zelf controleert en bij overschrijding 

van de datum gereedschap aanbiedt voor inspectie of keuring of de leidinggevende hiervan op de 

hoogte stelt, zodat deze zorg kan dragen voor de herkeuring.

Het melden van ongevallen, bijna-ongevallen en onveilige situaties is van groot belang om 

ongevallen met persoonlijk letsel te kunnen voorkomen!

Roep bij een ongeval met persoonlijk letsel direct de hulp in van een medewerker met een EHBO- 

of BHV-diploma. Het overzicht met de EHBO-ers en BHV-ers is op diverse plaatsen in het bedrijf 

opgehangen en vermeld op de interne telefoonlijsten.

Bij ernstige ongevallen direct 112 bellen en de receptie waarschuwen. Bij ongevallen met 

chemicaliën de veiligheidsinformatiebladen raadplegen. Deze zijn te vinden bij de plaats van 

gebruik en bij de afdeling KAM. Volg de instructies op van de veiligheidsinformatiebladen en geef 

ambulancepersoneel zo nodig de veiligheidsinformatiebladen mee.

Na een incident vult de leidinggevende samen met degene die EHBO heeft verleend en overige de 

betrokkenen, het Meldingsformulier (bijna) ongeval (BO2018.01) in. Dit formulier dient binnen 24 

uur na het ongeval in het bezit   te zijn gesteld van de afdeling KAM. In de volgende gevallen wordt door de 

afdeling KAM de Inspectie SZW van het ongeval op de hoogte gesteld:

• Ongeval met dodelijke afloop.

• Ongeval met kans op blijvend lichamelijk/geestelijk letsel.

• Ongeval met als gevolg een ziekenhuisopname langer dan een dag.

17. Keuring van materieel

18. Melden van (bijna) ongevallen
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Ook bijna-ongevallen melden
Meld ook bijna-ongevallen en onveilige situaties bij de leidinggevende. De leidinggevende vult 

het Meldingsformulier (bijna) ongeval (BO2018.01) in en levert dit formulier binnen 24 uur na het 

bijna-ongeval in bij de afdeling KAM. Het melden van bijna-ongevallen en onveilige situaties is van 

groot belang om ongevallen met persoonlijk letsel te kunnen voorkomen!

Ook medewerkers van onderaannemers zijn verplicht (bijna-)ongevallen en onveilige situaties 

te melden bij onze uitvoerder of de afdelingsleiding.

Meldingsformulier
Zorg ervoor dat er altijd een blanco exemplaar van het Meldingsformulier (bijna) ongeval 

(BO2018.01) voorhanden is. Blanco exemplaren van de meldingsformulieren zijn aanwezig bij de 

leidinggevende of op te vragen bij de receptie of bij de afdeling KAM.

Dit is één formulier voor het melden van alle soorten ongevallen en incidenten, dus:

• Bijna-ongevallen.

• Ongevallen met persoonlijk letsel.

• Ongevallen met materiële schade.

• Ongevallen met milieu schade.

EHBO is de afkorting van Eerste Hulp Bij Ongevallen. Daaronder wordt verstaan: het bieden van 

hulp aan één of meer slachtoffers, voordat een deskundige ter plaatse is.

In principe mag iedereen eerste hulp verlenen. Echter: een eerstehulpverlener zonder enige 

ervaring weet niet precies wat hij moet doen. Iemand die een EHBO-opleiding heeft gevolgd weet 

dat wel. Zo iemand heeft geleerd met geringe hulpmiddelen eenvoudige handelingen te 

verrichten.

Dus schakel indien mogelijk de hulp in van een gediplomeerde EHBO-er. Op elke vestiging van 

opdrachtgevers van TECHNIUM is op duidelijk zichtbare locaties, bijvoorbeeld bij de ingang, in de 

kantine en op de telefoonlijsten, een overzicht aanwezig van de gediplomeerde EHBO-ers ter 

plaatse.

19. EHBO en BHV
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Brandgevaarlijke werkzaamheden, zoals het aanbrengen van dakbedekking, mogen uitsluitend 

uitgevoerd worden met toestemming van de productieleiding of de directie.

 Alle brandbare materialen moeten uit de directe omgeving zijn verwijderd. 

 Zorg dat er een gevulde en goedgekeurde brandblusser  binnen handbereik is en ga na waar 

andere brandblussers en de telefoon zich bevinden.

 Weet waar de brandblusmiddelen op de eigen afdeling te vinden zijn en ken de werking van 

deze middelen.

 Bel bij brand direct het alarmnummer 112.

 Zet direct machines stil en ventilatoren uit. Begin indien mogelijk zelf met het blussen van 

de brand. Op de volgende bladzijde staan belangrijke aandachtspunten bij het blussen van 

beginnende brand.

 Wanneer dit niet mogelijk is: verlaat het gebouw volgens de kortste vluchtroute en ga naar de 

verzamelplaats (zie Hoofdstuk 21 Ontruiming & evacuatie).

Meld elk ongeval bij de leidinggevende en vul samen het Meldingsformulier (bijna) ongeval in 

(BO2018.01).

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een medewerker van het bedrijf die weet wat er moet 

gebeuren als er bijvoorbeeld brand uitbreekt, het gebouw ontruimd moet worden of als er 

iemand flauwvalt. Een BHV-er beschikt ook over aantoonbare kennis van levensreddende eerste 

hulp, maar niet elke BHV-er hoeft een EHBO-diploma te bezitten. Het is de intentie van 

TECHNIUM de volgende getrainde EHBO-ers en BHV-ers beschikbaar te hebben.

20.  Brandbestri jding &
brandpreventie
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Voor een snelle ontruiming van een gebouw zijn voldoende en duidelijk aangegeven vluchtwegen 

en uitgangen noodzakelijk. De deuren moeten in de vluchtrichting kunnen draaien en mogen onder 

geen beding worden geblokkeerd of tijdens werktijden op slot zitten  Voldoende verlichting, 

goed zichtbare transparantverlichting met het opschrift UIT of NOODUITGANG en (nacht-) 

noodverlichting dragen er toe bij dat paniek wordt voorkomen.

Elke werklocatie beschikt over een calamiteitenkaart die op duidelijk zichtbare locaties is 

opgehangen op de werkplekken. Deze calamiteitenkaart wordt tevens bij indiensttreding verstrekt 

aan nieuwe medewerkers (vaste en tijdelijke arbeidskrachten). Op de calamiteitenkaart zijn de 

nooduitgangen en vluchtwegen aangegeven, de namen en telefoonnummers van de EHBO-ers en BHV-

ers ter plaatse en de locatie van de verzamelplaats.

Op elke bedrijfslocatie is een vaste verzamelplaats voor calamiteiten aangewezen. Deze is 

aangegeven op de calamiteitenkaart van de desbetreffende vestiging. Stel je hiervan op de 

hoogte (een kopie van de calamiteitenkaart per vestiging is op te vragen bij de receptie) en ga bij 

calamiteiten en ontruiming te allen tijde naar de desbetreffende verzamelplaats. Meld je daar bij 

de BHV- organisatie die verdere instructies zal geven.

21. Ontruiming & evacuatie

22. Verzamelplaats bij  calamiteiten

Stel je op de hoogte van de vluchtwegen en nooduitgangen. Controleer regelmatig de noodroutes 

op de mogelijkheid tot vluchten (kunnen de deuren open). Met regelmaat wordt de ontruiming 

geoefend op basis van ons bedrijfsnoodplan. Het bedrijfsnoodplan is in te zien bij de receptie en/

of bij het hoofd BHV-er per bedrijfslocatie.

HOUD UITGANGEN, VLUCHTWEGEN EN NOODUITGANGEN VRIJ VAN 
OBSTAKELS. ZIJ MOGEN NOOIT GEBLOKKEERD WORDEN, OOK NIET 

AAN DE BUITENZIJDE!
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Bij stormachtige wind is het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte niet toegestaan. Vanaf 

windkracht 8 spreken we over stormachtige wind. Onder werken op hoogte wordt verstaan: alle 

werkzaamheden boven 2,5 meter van de grond.

Een ieder is verantwoordelijk voor de door hem/haar uit te voeren werkzaamheden. Onder zeer 

dringende omstandigheden kan in overleg met de uitvoerder ter plaatse na akkoord van je direct 

leidinggevende met behulp van valbeveiliging worden gewerkt.

23. Werken bij  storm

Bij windkracht 6 en hoger dient het hijsen van platen met grote oppervlakten te worden gestaakt. 

Vanaf windkracht 10 (zware storm) dienen ALLE werkzaamheden buiten te worden gestaakt. 

Bij het opslaan van losse onderdelen buiten de gebouwen dient men rekening te houden met 

wijzigende weersomstandigheden, waaronder storm. Controleer daarom regelmatig of de opslag 

van materialen op de juiste wijze geschiedt.

LET IN NOODGEVALEN EXTRA GOED OP EN GEBRUIK VALBEVEILIGING!

WINDKR. M/S KM/H BENAMING
5 08,0 -10,7 29 - 38 Vrij krachtige wind

6 10,8 - 13,8 39 - 49 Krachtige wind

7 13,9 - 17,1 50 - 61 Harde wind

8 17,2 - 20,7 62 - 74 Stormachtige wind

9 20,8 - 24,4 75 - 88 Storm

10 24,5 - 28,4 89 - 102 Zware storm

11 28,5 - 32,6 103 - 117 Zeer zware storm

12 > 32,6 > 117 Orkaan
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Wanneer je werkt met gevaarlijke stoffen (zoals verf, lijm, oplosmiddelen e.d.) heb je recht op 

inzage van het veiligheidsinformatieblad van de desbetreffende stof. Kopieën van deze bladen zijn 

aanwezig op de werklocatie of anders op kantoor bij de afdeling KAM.

Lees voordat je met een gevaarlijke stof voor het eerst gaat werken altijd eerst het gevaar etiket. 

Een gevaar etiket dient tenminste te vermelden:

• De chemische naam van de stof.

• Het gevaar symbool met de bijbehorende gevaar naam.

• Waarschuwingszinnen die op bijzondere gevaren van de stof duiden (R-zinnen).

• De in acht te nemen veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen).

• Naam en adres van de producent die het product in de handel brengt.

Een overzicht van de R- en S-zinnen is aanwezig op de werklocatie of anders opvraagbaar bij de 

afdeling KAM.

Voor de opslagruimte van de verfmiddelen gelden de volgende verplichtingen:

• Er moet voldoende ventilatie mogelijk zijn om gevaarlijke concentraties van ontvlambare

dampen af te voeren. Het is verboden de ventilatie in de verfopslagruimte af te sluiten.

• Blikken of emmers verf dienen gesloten te worden opgeslagen. Indien blikken of emmers open

staan vindt namelijk uitdamping plaats van gevaarlijke dampen.

• De toegangsdeur van de opslagruimte dient gesloten te worden indien er geen medewerkers in

de ruimte aanwezig zijn.

• Het is verboden andere materialen dan verfmiddelen in de opslagruimte op te slaan.

Binnen de EG-landen worden standaard gevaar symbolen aan de diverse gevaar categorieën 

toegekend. Om praktische redenen worden de gevaar categorieën in chemiekaartenboeken niet 

altijd voluit genoemd, maar met een letteraanduiding weergegeven. Elke medewerker van ACC 

MONTAGE moet in staat zijn de gevaar symbolen en gevaar categorieën te herkennen.

24. Werken met gevaarli jke stof fen
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Gevaar symbolen en gevaar categorieën gevaarlijke stoffen

GEVAARSYMBOOL GEVAAR CATEGORIE

Ontplofbaar (explosief) [E]

Product kan exploderen als er een ontstekingsbron (vonk, vlam, 

warmte) bij komt.

Oxiderend [O]

Product kan bij contact met andere (brandbare) stoffen heftig 

reageren en ervoor zorgen dat die stoffen gaan branden.

Giftig [T T+]

Product kan bij opname door de mond, via de huid of bij inademen 

ernstig gevaar opleveren en dodelijk zijn.

Acute gezondheidseffecten [Xi Xn]

Product kan bij opname via de mond of de huid en bij inademen 

irritatie op leveren, sommige producten kunnen schadelijk zijn.

Corrosief, bijtend [C]

Product heeft een vernietigend effect op lichaamsweefsels als 

huid, ogen en slokdarm en veroorzaakt brandwonden.

Milieugevaarlijk [N]

Product is als het in het milieu terecht komt schadelijk voor de 

organismen en veroorzaken bijv. sterfte van vissen of bijen.

Ontvlambaar [F/F+]

Product kan gemakkelijk vlam vatten als het in contact komt met 

een ontstekingsbron (brandende sigaret, lucifer, vonk). Zowel 

vaste stoffen als vloeistoffen en gassen kunnen ontvlambaar zijn.

Lange termijn gezondheidsgevaar

Product kan bij opname via de mond of de huid of bij inademen 

mogelijk kankerverwekkend zijn of op een andere manier 

schadelijk voor de gezondheid.

Gassen onder druk

Dit zijn samengeperste ga1

ssen en vloeibaar gemaakte gassen in gasflessen. Blootstellen aan 

hoge temperaturen kan brand of ontploffen tot gevolg hebben.
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De boetes voor verkeersovertredingen die aan jezelf te wijten zijn, zoals fout parkeren, 

snelheidsovertredingen, door rood licht rijden, enzovoorts zijn voor eigen rekening.

Hetzelfde geldt ook wanneer je je papieren (zoals rijbewijs) niet bij je hebt of deze niet in orde zijn. 

Maak hiervan altijd melding bij je leidinggevende.

Bij het werken met machines en elektrisch handgereedschap loop je het risico in aanraking te komen 

met draaiende of bewegende delen van de machine, getroffen te worden door wegvliegende 

deeltjes of het risico op elektrocutie door in aanraking te komen met spanningvoerende delen.

Aandachtspunten bij gebruik van elektrisch handgereedschap
• Controleer steeds voor elk gebruik visueel het elektrisch handgereedschap op mogelijke 

gebreken en op de aanwezigheid van een geldige keuringssticker (zie hoofdstuk  Keuring van

machines en installaties). Meldt gebreken direct bij de leiding.

• Gebruik gereedschappen alleen voor het werk waarvoor ze bestemd zijn. Defecte 

gereedschappen moeten worden gerepareerd door daartoe deskundige personen. Repareer

nooit zelf een defect van elektrisch materieel maar meldt dit bij je leidinggevende.

• Gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen. Elektrische handslijpmachines moeten zijn

voorzien van een dodemansknop. Deze mag je nooit vastzetten of verwijderen.

• Bij boormachines dien je rekening te houden met eventueel vastlopen, waardoor de machine uit

je handen kan slaan.

• Probeer snoeren van de vloer te houden en op te hangen.

• Leg stekkers niet in plassen.

• Plaats verdeelkasten zo dicht mogelijk bij het voedingspunt.

• Gebruik goede aarding.

• Bij gebruik van kabelhaspels deze altijd geheel afrollen.

25. Verkeersover tredingen

26. Werken met machines en
installaties
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• Zorg voor voldoende gereedschap en voorkom improviseren.

• Zorg ervoor dat je tijdens het werk zo min mogelijk hoeft te bukken of te reiken.

• Verwijder olie, vet en vuil van het gereedschap voor aanvang van het werk.

• Houd de werkvloer vrij van los gereedschap.

• Houd gereedschap en materiaal weg van bordesranden en vloeropeningen.

Aandachtspunten bij gebruik van machines en installaties
• Het bedienen van machines en installaties mag uitsluitend door daartoe bevoegde personen

of na overleg met en toestemming van een productieleider of de directie.

• Werk altijd volgens de werk- en bedieningsinstructies. Deze zijn aanwezig bij

de machine of op te vragen bij de leiding. En draag daarbij te allen tijde de

voorgeschreven PBM’s. 

• Zorg ervoor dat je bevoegd, geïnstrueerd en getraind bent voordat je gebruik gaat maken 

van elektrische of mechanische gereedschappen en hulpmiddelen.

• Schakel alle werk- en stroomschakelaars uit bij het schoonmaken van machines.

• Het uitvoeren van reparaties en het opheffen van storingen aan in werking zijnde machines

of installaties is verboden. Schakel altijd de werkschakelaars uit bij reparaties en onderhoud 

aan machines. Dit is nodig om onverwachts inschakelen te voorkomen.

• Geef storingen aan apparatuur of installaties, voor zover deze niet veilig, snel en eenvoudig

zelf zijn op te lossen, direct door aan een productieleider of aan je direct leidinggevende.

• Grijp nooit in een draaiende machine om een hapering te corrigeren. Zet hiertoe de machine

stil en de werkschakelaars uit.

• Overtuig jezelf bij het in werking stellen van de machine of installatie dat dit zonder risico 

voor jezelf en voor anderen kan geschieden.

• Het openen of verwijderen van beschermkappen en andere beveiligingen van de in bedrijf

zijnde machines of installaties is verboden.

• Het is verboden beveiligingen of eindschakelaars op apparatuur of machines te veranderen

of te verwijderen.

• De medewerker draagt volledige verantwoordelijkheid voor schades aan materieel die

ontstaan als gevolg van nalatigheid, onoplettendheid, onachtzaamheid, of gebruik met een 

tekort aan motorolie, brandstof, koelmiddel, etc. Hetzelfde geldt ook voor gereedschappen 

en andere middelen die aan de zorg van de medewerker zijn toevertrouwd en vermist of 

beschadigd worden.
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Alle vast opgestelde machines en het elektrisch handgereedschap dat door ons gebruikt wordt, 

moet minstens eenmaal per jaar worden gekeurd. Deze arbeidsmiddelen (zowel draagbaar als vast 

opgesteld) worden jaarlijks gekeurd aan de hand van de NEN 3140 norm.

Deze keuringen worden georganiseerd en gecoördineerd door de keurmeesters die bevoegd 

en bekwaam zijn om elektrische handgereedschappen te keuren en een register bijhouden 

van de machines en gereedschappen, waarin per registratienummer (wat overeenkomt met het 

op de machine/het gereedschap ingegraveerde registratienummer) is aangegeven wanneer het 

materieel is goedgekeurd, tot wanneer de keuring geldig is en wie het gereedschap op dat moment 

in beheer heeft.

Keuringssticker
Al het goedgekeurde materieel is voorzien van een geldige goedkeuringssticker. Ook materieel 

van onderaannemers moet aan deze eisen voldoen. Zodra een elektrisch handgereedschap door 

een ACC MONTAGE keurmeester is goedgekeurd wordt dit voorzien van de ronde keuringssticker 

waarop is aangegeven tot wanneer de keuring geldig is.

De vast opgestelde machines worden jaarlijks door een externe keuringsinstantie gekeurd. Ook zij 

maken gebruik van een keuringssticker waarop is aangegeven tot wanneer de keuring geldig is. Als 

een vast opgestelde machine of een elektrisch handgereedschap niet voorzien is van een geldige 

keuringssticker of indien de machine/het gereedschap voorzien is van een blokkeringsticker dan 

mag deze machine cq dit handgereedschap niet gebruikt worden. Informeer hierover direct de 

leidinggevende.

Indien de machine of het gereedschap voorzien is van een reparatiesticker informeer dan bij de 

afdelingsleiding over de aard van de tekortkomingen en de staat van reparatie.

27. Keuring van machines en
installaties
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Het aanslaan van lasten mag alleen geschieden door personen die hiermee vertrouwd zijn en 

tenminste 18 jaar zijn.

Lasten die zodanige gebreken vertonen (bijvoorbeeld ondeugdelijk bevestigde hijsogen) dat bij 

hijsen gevaar bestaat voor vallen door bezwijken van de gehele last of delen ervan, mogen niet 

worden aangeslagen en gehesen.

Voor het aanslaan en hijsen van lasten moet goed passend hijs- en hefgereedschap worden 

gebruikt. Het hijs- en hefgereedschap moet zowel aan of om de last, als aan de kraanhaak, op de 

juiste wijze worden aangeslagen zodat het onverwacht vallen van de last of delen daarvan zowel 

tijdens het oppakken of neerzetten als tijdens overige hijsbewegingen niet kan plaatsvinden.

Belasting bij hijsen
• De buitenhoek mag nimmer groter zijn dan 60°.

• De binnenhoek mag nooit groter zijn dan 120°.

• In geval van hijsen aan 2 of meer oogbouten of oogsnoeren 

mag de buitenhoek niet groter zijn dan 45°.

• Indien kettingen of hijsbanden gestropt worden aangeslagen

dient de werklast te worden gereduceerd met 20% dan wel de

werklast te worden vermenigvuldigd met een belastingsfactor

van 0,8.

• Bij gebruik van ketting- en staalkabelsamenstellen is de totale 

werklast afhankelijk van onder andere:

> De wijze van aanslaan.

> Het aantal parten.

> De buitenhoeken.

> De sterkte van het enkele part.

> Symmetrische of asymmetrische verdeling van de kast.

28. Aanslaan van de lasten - veilig
verplaatsen van lasten
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Let bij het aanslaan van een last op het volgende:

1) Bij het aanslaan van een last moet worden zorggedragen dat het hijs- en hefgereedschap niet 

kan beschadigen door buiging over scherpe kanten. Op plaatsen waar beschadiging dreigt

moeten kantbeschermers worden toegepast.

2) Persklemmen van staalkabels mogen niet op buiging noch op openscheuren worden belast.

3) Indien de bevestigingsorganen van het hijs- en hefgereedschap (ringen, lussen e.d.) door hun te 

kleine afmetingen niet om de kraanhaak kunnen worden aangebracht, moet tussen kraanhaak

en het hijs- en hefgereedschap een voldoende sterke, lange en passende voorloop, voorzien 

van een veiligheidshaak, worden aangebracht. Dit geldt ook indien men wil voorkomen dat een 

onhandelbaar grote en zware kraanhaak (met kraanhaak en mantelblok) zijdelings door een 

wandopening of onderdeks in een schip moet worden weggetrokken.

4) Bij het aanslaan van een uit langwerpige voorwerpen samengestelde last (zoals buizen, pijpen,

rond hout e.d.) moeten maatregelen zijn getroffen die voorkomen dat er delen uit de hijs 

schieten. Dit kan door middel van het toepassen van een hijsbalk. De last moet zoveel mogelijk 

in horizontale stand worden gehouden.

5) Bij het aanslaan van lasten moet het hijs- en hefgereedschap zodanig worden bevestigd dat 

de bevestigingsorganen, zoals eindschalmen, ringen, ogen en lussen of de stroppen, tijdens 

het hijsen niet worden overbelast als gevolg van een verkeerde stand of een verkeerde 

ondersteuning. Indien het bevestigingspunt te klein is om voldoende ruimte aan de bevestigings- 

organen of de stroppen te bieden, moeten deze via één of meer voldoende grote en sterke 

sluitings worden verzameld en door middel hiervan aan de kraanhaak worden bevestigd.

6) Indien de parten van het hijs- of hefgereedschap met elkaar een hoek vormen, moet de 

buitenhoek zo klein mogelijk worden gehouden. Dit omdat bij het groter worden van deze 

buitenhoek de kracht in de parten toeneemt.
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DIAMETER 

KETTING
WERKLAST WERKLAST WERKLAST WERKLAST WERKLAST

6 800 1.120 800 1.600 4.000

7 1.200 1.680 1.200 2.400 6.000

8 1.600 2.240 1.600 3.200 8.000

10 2.500 3.550 2.500 5.000 12.500

13 4.000 5.600 4.000 8.000 20.000

16 6.300 9.000 6.300 12.500 32.000

18 8.000 11.200 8.000 16.000 40.000

20 10.000 14.000 10.000 20.000 50.000

22 12.000 17.000 12.000 24.000 60.000

26 16.000 22.400 16.000 32.000 80.000

32 25.000 35.500 25.000 50.000 125.000

23 12.800 17.920 12.800 25.800 84.000

28 20.000 28.000 20.000 40.000 100.000

36 32.000 44.800 32.000 64.000 160.000

40 40.000 56.000 40.000 80.000 200.000

45 50.400 70.560 50.400 100.800 252.000

50 64.000 89.600 64.000 128.000 320.000

56 80.000 112.000 80.000 160.000 400.000

ENKEL 2-SPRONG EINDLOOS
0°

Factor 0,8

0° - 45°

Factor 1,12

45° - 60°

Factor 0,8

Factor 1,6 Factor 2x2

Berekenen van de werklast bij wijze van aanslaan
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Maak afspraken met de machinist over het gebruik van de portofoon. Zorg ervoor dat er altijd 

maar één medewerker is die de aanwijzingen geeft! Houd de informatie kort en duidelijk. Noem 

hierbij altijd de naam  van de machinist. Blijf informatie geven tijdens het werken met de kraan, 

bijvoorbeeld: zwenken, stok (gelijk aan hand- en armseinen). Spreek een referentiepunt af en 

gebruik dit in plaats van links/rechts.

Gebruik tijdens het hijsen de algemeen geldende hand- en armseinen. Een overzicht van deze hand- 

en armseinen is opgenomen in de hieronder weergegeven pictogrammen.

29. Gebruik van portofoon bij
hijswerkzaamheden

30. Hand- en armseinen bij
hijswerkzaamheden
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Bovenloopkranen mogen uitsluitend worden gebruikt door personen van tenminste 18 jaar 

of ouder, die na een gedegen instructie (mede op basis van de gebruikershandleiding) met de 

bediening ervan vertrouwd zijn. Dit dient schriftelijk door de directie te worden bevestigd aan de 

betreffende medewerkers.

Houd bij het gebruik van bovenloopkranen de volgende maatregelen in acht:

• Controleer dagelijks de hijsgereedschappen.

• Rijd alleen dan met een last in de kraan wanneer het kraanboek/de hijstabel dat toestaat.

• Beperk de hijsbewegingen boven de omgeving tot een minimum.

• Niet over personen hijsen.

• Waarborg een goede communicatie tussen de bij het hijsen van een last betrokken personen.

• Hijs niet aan emballagemateriaal zoals touw/binddraad (tenzij de fabrikant

• aangeeft dat dit verantwoord is).

•Hijs klein materieel nooit in de stroppen maar in speciale hijscontainers.

Iedereen die zich op een petrochemische locatie begeeft dient zich te houden aan de geldende 

veiligheids- en gedragsregels van de opdrachtgever ter plaatse. Deze regels worden aan 

eenieder verstrekt die het terrein voor de eerste maal betreedt met een tijdelijke of permanente 

toegangspas, ook getoond in een voorlichtingsfilm. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een 

informatiefolder waarin de belangrijkste regels staan vermeld.

Een samenvatting van enkele belangrijke zaken op petrochemische locaties zijn:

• Het gebruik van open vuur door personen of bedrijven is verboden.

• Er mag alleen worden gerookt in speciaal daarvoor bestemde ruimtes.

31. Werken met een
bovenloopkraan

32. Specif ieke voorschrif ten
petrochemie
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• Het is verboden om alcohol of drugs te gebruiken of in het bezit te hebben, en/of onder invloed 

te verkeren van alcoholhoudende dranken en/of drugs.

• Eten en drinken mag alleen in de daarvoor bestemde (sociale) ruimte of kantine.

• Het is verboden om op geïsoleerde en ongeïsoleerde leidingen te lopen of te klimmen.

• Het is op het hele terrein verboden te fotograferen, te filmen of video- opnames te maken.

• Je dient op verzoek van beveiligingsmedewerkers een legitimatiebewijs te kunnen tonen.

• Op de petrochemische locaties zijn alle eisen en regels van de Wegen Verkeerswet (WVS) en 

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) van toepassing en is men verplicht om

deze regels op te volgen. Belangrijke zaken hieruit zijn:

• De maximumsnelheid bedraagt 20 tot 30 km/uur voor zover geen verdergaande beperkingen

zijn aangegeven.

• Je dient je strikt te houden aan wegafzettingen en aan alarm- en stopsignalering.

• Het voeren van verlichting is op de doorgaande terreinwegen van zonsondergang tot 

zonsopgang van toepassing voor alle voertuigen die deelnemen aan het verkeer.

• Het volume van de autoradio moet zodanig afgesteld zijn, dat alarmsignalen hoorbaar zijn.

• Reparaties aan privé-voertuigen op het terrein van de opdrachtgever zijn niet toegestaan, tenzij

dit noodzakelijk is om in of op het privé- voertuig het terrein te kunnen verlaten.

• Bij het verlaten van een voertuig moet de motor altijd worden uitgeschakeld.

• Tijdens het autorijden mag niet handsfree gebeld worden: handsfree bellen in een stilstaande

wagen op een veilige locatie.

• Parkeer nooit op, voor of nabij brandwaterhydranten, brandblussers, brandmelders, 

brandschermen, blusputten, nooddouches, in-en uitgangen van fabrieken en tankparken,

brandweergarages, gasalarmeringspalen en afsluitbomen die gebruikt worden voor het 

afzetten van wegen, geplaatste wegbebakening bij wegopbrekingen, vluchtwegen en

veiligheidsmiddelen.

• Het dragen van deugdelijke, in de petrochemie verplicht gestelde, werkkleding en een

standaardpakket persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) is verplicht in fabrieken,

installaties, werkplaatsen, platwegen, leidingtrace’s, tankenparken, bulk laad- en losplaatsen,

nieuwbouwlocaties en verder alle plaatsen waar dit aangegeven is.

PBM’s worden altijd door inlenende onderneming verstrekt op werkschoenen na. Daarnaast 

gelden bij een aantal fabrieken specifieke eisen, zoals vluchtmaskers en gasdetectie.
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STANDAARDPAKKET PBM’S PETROCHEMIE

 Overall of tweedelig werkpak, vervaardigd 

van niet-vlamonderhoudend en antistatisch 

materiaal

 Overjas met reflecterende strepen en/

of regenkleding vervaardigd van niet- 

vlamonderhoudend en antistatisch materiaal

 Veiligheidshelm

 Veiligheidsschoenen

 Veiligheidsbril waarmee de ogen volledig 

worden beschermd

 T-shirt of trui met lange mouwen

Standaard aanwezig in de auto’s op petrochemische locaties
 Één veiligheidshesje

 P2 poederblusser

 Voor alle mede passagiers dient een veiligheidsgordel aanwezig te zijn

• Op de petrochemische locatie is met 

veiligheidszone-indeling aangegeven 

welke verboden en verplichtingen

gelden en welke (extra) PBM’s 

verplicht zijn in de betreffende zone.

• Voor het verrichten van

werkzaamheden in fabrieken en 

installaties is een werkvergunning 

vereist, die wordt verstrekt door een 

daartoe geautoriseerde medewerker.

• Zorg ervoor dat de werkplek in fabriek, 

installatie, werkplaats of kantoor, 

goed toegankelijk en opgeruimd is.

• Alleenwerken brengt soms onaanvaardbare risico’s met zich mee. Om deze risico’s te beheersen 

gelden de volgende regels:

• Voer werkzaamheden waarbij acuut gevaar aanwezig is en waarbij een ongeval mogelijk niet 

onmiddellijk wordt gesignaleerd nooit alleen uit.

• Zorg bij werkzaamheden met matig gevaar, waarbij je lange tijd niet gehoord of gezien wordt, 

voor adequate en passende communicatiemiddelen, zoals telefoon of portofoon.

• Gooi afval in de voor dit doel geplaatste afvalbakken of containers. Het afval dient op de ter 

plaatse aangegeven wijze gescheiden te worden.

• Stel je vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte van:

• De dichtstbijzijnde plaats waar medewerkers aanwezig zijn om een onveilige situatie of incident 

te melden of om advies te vragen.

• De plaats van de dichtstbijzijnde telefoon, blusmiddelen, nooddouche en brandmelder.

• De plaatsen van nooduitgangen en noodtrappen.

• De windrichting van de dichtstbijzijnde veilige verzamelplaats.
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Wat te doen bij het horen van een alarmsignaal in de petrochemie

 Indien je in een kantoor bent: in het kantoor blijven, ramen en deuren sluiten en nadere 

instructies afwachten via de interne communicatie;

 Bij het verlaten van de werkplek moet open vuur worden gedoofd en elektrische of 

dieselgedreven apparatuur worden uitgeschakeld.

 Tijdens het verlaten van de werkplek andere medewerkers op het alarmnummer attenderen.

 De betreffende fabriek verlaten, dwars op de windrichting en verzamelen op een bij de fabriek 

aangegeven verzamelpunt en nadere instructies afwachten.

 Indien je in of op een voertuig rijdt: bij wegafzettingen met signaalpalen “Stoppen/ gasgevaar” 

direct langs de kant van de weg parkeren en de motor, verlichting en radio van het voertuig 

uitzetten;

 Indien het voertuig in het bedreigd gebied aanwezig is: direct het voertuig verlaten en dwars 

op de windrichting naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats begeven.

 Alle medewerkers, zowel eigen als van onderaannemers, die werkzaamheden gaan verrichten 

op een petrochemisch terrein dienen in het bezit te zijn van een geldig diploma Basisveiligheid 

VCA of VCA-VOL.

 Houd je aan de op het terrein geldende Life Saving Rules.

Een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) wordt ook wel een stopmoment of start-werk-analyse 

genoemd. Dit is een laatste check die we uitvoeren vóór we aan het werk gaan. Een korte 

risicoanalyse, net voor de start van de werkzaamheden.

Een LMRA is een korte risicobeoordeling die je zelf uitvoert voordat je je werkzaamheden 

daadwerkelijk gaat verrichten. Op het laatste moment dus. Voor het uitvoeren van een LMRA 

hoeft geen formulier te worden ingevuld.

Het uitvoeren van een Laatste Minuut Risico Analyse hoeft niet langer dan een minuut te duren. 

Het gaat erom dat je vlak voordat je met het uitvoeren van de taak begint, nadenkt over de risico’s, 

deze wegneemt of aanvaardbaar maakt.

33. Laatste minuut r isico analyse
(LMRA)
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Een LMRA kan op ieder moment van elke dag, op de werkplek en direct voor aanvang van de 

werkzaamheden worden uitgevoerd. Dus niet alleen nadat de standaard voorzorgsmaatregelen 

zijn genomen, maar ook bij verandering van de werkzaamheden, weersomstandigheden, na een 

voorval op het werk of na een korte werkonderbreking.

Het doel van een LMRA is het identificeren van de gevaren op de eigen werkplek en het terugdringen 

van risico’s en gevaarlijke omstandigheden die tot een incident kunnen leiden. Zodat ongevallen 

voorkomen worden. Door oplettend te zijn en goed te reageren op veranderingen op de eigen 

werkplek die je veiligheid negatief beïnvloeden.

De LMRA vervangt niet de klassieke risicoanalyse. Het dient enkel als een extra beveiliging die 

wordt ingebouwd bovenop de reeds bestaande preventiemaatregelen. Het is beter vooraf nog 

eens goed na te denken over eventuele gevaren, in plaats van de gevolgen van deze gevaren te 

ervaren. Doorloop tijdens een LMRA steeds de volgende 3 stappen vóórdat je aan je taak 

begint:

WERKCHECK

Werkplek veilig?

Werkmethode goed?

Gereedschap OK?

Valbeveiliging OK?

Overige PBM’s OK?

Opstelling kraan OK?

Omgevingsrisico’s?

Vluchtweg vrij?

EHBO middelen?

Blusmiddelen?

Stap 1: Beoordeel het risico.

Wat ga ik doen? Waar en wanneer?

Wat kan er fout gaan?

Wat kan mij overkomen?

Stap 2: Denk hierover na.

Wat is de oorzaak van het risico?

Hoe kan ik dat voorkomen?

Welke middelen heb ik daarvoor?

Stap 3: Onderneem actie.

Wat ga ik doen om het gevaar te 

voorkomen? Heb ik hulp nodig van mijn 

collega’s of leidinggevende?

Voer de maatregelen uit!

Neem leerzame lessen mee naar de 

volgende toolboxmeeting.

Bij twijfel: niet starten met werken, overleg met je leidinggevende!
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34.1 WERKTIJDEN EN RUSTTIJDEN
Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de werktijden en de wettelijk voorgeschreven rusttijden. 

Bij twijfel, informeer bij je leidinggevende.

34.2 VOORSCHRIFTEN TIJDENS ZIEKTE
Melding

U meldt zich ’s morgens vóór 07.00 uur ziek met opgaaf van de oorzaak/reden van ziekte. Tevens 

geeft u door of er werkzaamheden/afspraken moeten worden overgedragen of afgezegd.

Thuisblijven

U kunt binnen 3 werkdagen controle krijgen van een verzuimcontroleur of arts van de arbo-dienst, 

daarom dient u de eerste 3 werkdagen thuis te blijven, tenzij u het  werk weer hervatten kunt. U 

mag tijdens de eerste 3 werkdagen alleen van huis gaan om een behandelend arts te bezoeken en/

of gehoor te geven aan een controle-oproep van de arbodienst. Na deze 3 werkdagen (wel of geen 

controle) en de behandelend arts heeft geen bezwaar, dan mag u buitenshuis gaan. Tussen 8.00 

uur en 11.00 uur en tussen  13.00 uur en 17.00 uur dient u thuis en bereikbaar te zijn voor eventueel 

bezoek.

Maak bezoek dan wel contact mogelijk

U bent verplicht zowel uw werkgever als de arbodienst in staat te stellen u thuis of op uw 

verpleegadres te bezoeken dan wel telefonisch contact met u op te nemen. Vervolgens dient u de 

aanwijzingen van de verzuimcontroleur/arts/werkgever stipt op te volgen.

Juiste adres

Verblijft u tijdens uw ziekte niet thuis maar wordt u op een ander adres verpleegd, dan dient u 

dit adres zo spoedig mogelijk door te geven aan uw werkgever.

Zorg voor een spoedig herstel

Zorg voor een spoedig herstel. Raadpleeg uw huisarts en volg zijn advies op.

34. Gezondheid
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Oproep spreekuur

U wordt opgeroepen voor het spreekuur van de arts van de arbodienst dan wel voor het spreekuur 

van door de arbodienst aangewezen specialist. U moet dit spreekuur bezoeken ook als u van plan 

bent om de dag na het geplande spreekuur het werk te hervatten. Als u niet in staat bent op het 

spreekuur te komen, neem dan tijdig telefonisch contact op.

In elk geval wordt u opgeroepen vóór het eind van de 6e, de 13e en de 30e week van uw

arbeidsongeschiktheid. Indien de arts van de arbodienst dit nodig acht, kunt u eerder dan wel 

vaker worden opgeroepen.

34.3 ARBODIENST
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de benodigde deskundigheid op Arbo gebied in huis te 

hebben of te halen. Het gaat dan om: bedrijfsartsen, verpleegkundigen, arbeidshygiënisten, 

ergonomen, enz. Verplichte taken waarvoor elke werkgever een gecertificeerde Arbodienst moet 

inschakelen.

Een Arbodienst is een onafhankelijke instantie die onze organisatie adviseert en ondersteunt bij 

de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers. Met name bij het uitvoeren 

van risico inventarisaties en –evaluaties, medische keuringen en ziekteverzuimbegeleiding speelt 

de Arbodienst een belangrijke rol.

De ACC MONTAGE is aangesloten bij Arbodienst Zorg van de zaak. Je leidinggevende kan je 

informeren over de Arbodienst die voor jou van toepassing is.

BEDRIJFSARTS, SPREEKUUR

Elke medewerker kan de bedrijfsarts raadplegen. Voor meer informatie kun je terecht bij je 

leidinggevende.
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AFVALSCHEIDING

TECHNIUM hecht veel waarde aan het milieu. Ook dit behoort tot onze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Ons streven is dan ook het milieu zo min mogelijk te belasten. Van onze 

medewerkers verwachten wij dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het milieu.

Dit houdt onder meer in dat een ieder actief is in het opruimen van rommel, schoonhouden van 

materieel, goed omgaat met milieu belastende stoffen en onderdelen. Deze milieu belastende 

stoffen dienen gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken/containers, die door 

erkende milieu-zorgbedrijven worden afgevoerd.

35. Preventief medisch onderzoek
(PMO)

Een PMO is een Preventief Medisch Onderzoek (vroeger ook wel PAGO genoemd; Periodiek 

Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek). Met behulp van een vragenlijst, die de medewerker vooraf 

ontvangt van de Arbodienst, wordt de gezondheidstoestand van de medewerker onderzocht door 

een verpleegkundige en door de bedrijfsarts van de Arbodienst.

Elke medewerker ontvangt minimaal 1 x per 5 jaar een schriftelijke uitnodiging van de Arbodienst 

voor deelname aan de PMO. Dit vrijwillig onderzoek is gericht op de aard van de werkzaamheden 

die de werknemer uitvoert. De zwaarte van het onderzoek is dus afhankelijk van de risico’s van de 

functie. De uitslag van het PMO wordt door de Arbodienst opgestuurd naar het huisadres van de 

medewerker.

De werkgever krijgt geen uitslag van het PMO. Het is aan de medewerker of hij het resultaat van het 

onderzoek deelt met ons. TECHNIUM kan de werknemer dus nooit verplichten de uitslag van een 

PMO door te geven. De uitslag is medisch geheim. Wel kan de Arbodienst, als de directie van 

TECHNIUM dat wenst, een “Bedrijfsrapport” samenstellen met de algemene bevindingen uit de 

PMO’s. De gegevens in dit rapport worden te allen tijde anoniem in kaart gebracht. Een 

“Bedrijfsrapport” bevat een algemene samenvatting van de belangrijkste conclusies die uit 

de PMO’s van de afgelopen 2 jaar naar voren zijn gekomen.

36.  Milieu
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Bij TECHNIUM kunnen door werknemers geen verzoeken worden ingediend voor het 

verkrijgen van een bedrijfslening. Behoudens technische en/of menselijke fouten worden er 

geen voorschotten op het salaris verstrekt.

37. Aanvraag vrije dagen en
vakantie

Vrije dagen dient u minimaal 7 dagen vooraf mondeling aan te vragen. Hiervan krijgt u dan 

een schriftelijke of mondelinge bevestiging. Het opnemen van meer dan 10 vakantiedagen 

aaneen gesloten dient minimaal 2 maanden van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. 

( d.m.v. aanvraag vakantiedagen formulier).  Deze voorschriften zijn van groot belang voor de 

planning van onze werkzaamheden. Tevens behoud de werkgever het recht het verzoek om 

planning technische redenen af te wijzen. Wanneer u een vakantieverzoek indient betekent dit 

niet dat uw verzoek automatisch wordt goed gekeurd. Deze besluiten worden genomen met in het 

achterhoofd de continuïteit van onze onderneming te waarborgen.

38. Leningen en voorschot  ten
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