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Veilig en verantwoord
werken.
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Inleiding

Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat de arbeidsomstandigheden in het bedrijf goed zijn.
Het is van het grootste belang dat elke medewerker veilig kan werken en aan het einde van de werkdag weer gezond en veilig
thuiskomt.

Onze huisregels gelden op kantoor, op
het bedrijfsterrein, maar ook op de bouwplaatsen en projecten waar wij werkzaam
zijn.

Van de werkgever wordt verwacht dat
hij zorgt voor een gezond en veilig werkklimaat en voor voortdurende instructie
en opleiding van zijn medewerkers. Ook
wordt van de werkgever verwacht dat hij
de naleving van instructies voortdurend
controleert en sanctioneert indien Arboregels herhaaldelijk of op grove wijze worden
overtreden. Om die reden hebben wij een
aantal huisregels, veiligheidsbeleid en een
sanctiebeleid opgesteld.
Voor wie
Deze regels en het beleid zijn van toepassing op alle medewerkers met een dienstverband bij De Vries Werkendam en De
Vries Titan, externe medewerkers van onderaannemers, uitzendkrachten, leerlingen, stagiairs en alle ingehuurde medewerkers. Kortom, op iedereen die namens
De Vries werkzaamheden verricht.
De Vries gaat er vanuit dat je je werkzaamheden veilig uitvoert en dat je je eigen veiligheid, die van je collega’s en je
omgeving in acht neemt. Indien iemand
dit niet doet dan wordt deze persoon
hier op aangesproken. Van medewerkers
wordt ook verwacht dat zij elkaar hier op
aanspreken. Juist door onderling dit gesprek aan te gaan kunnen we elkaar versterken om de veiligheid op de werkplek
op een hoger niveau te krijgen.
Heb je vragen en/of opmerkingen: laat
het weten!
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Werktijden
De werktijden op onze projecten zijn van
7.00 tot 16.00 uur, tenzij anders afgesproken. Op kantoor zijn de werktijden van 8.00
tot 17.00 uur.
Legitimatie en VCA (Veiligheidspaspoort)
Iedereen die voor ons bedrijf werkt moet in
het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en een VCA-certificaat. Een VCA-pasje of een veiligheidspaspoort dient u op de
bouwplaatsen, in de werkplaats of op ons
terrein altijd bij u te dragen.
Kantoorterrein en parkeren
Op ons terrein wordt stapvoets (max 15 km
per uur) gereden. Parkeren is alleen toegestaan in de parkeervakken.
Telefoongebruik
Gebruik van uw telefoon voor prive doeleinden is niet toegestaan op de bouwplaats of
tijdens het verrichten van werkzaamheden
zoals het besturen van materieel. Indien
een telefoon zakelijk of in een noodsituatie
gebruikt moet worden, doe dit dan zo veilig mogelijk en houd het kort. Gebruik uw
telefoon verder alleen in de pauzes en op
een veilige plaats zoals in de schaftkeet, de
kajuit, of handsfree in de auto.
Roken
Roken* is alleen toegestaan in de pauzes
en in de buitenlucht. Roken is niet toegestaan in openbare ruimtes zoals de schaftkeet, kantoor, de werkplaats of andere gebouwen. Roken is niet toegestaan in of op
materieel of in vervoersmiddelen die door
het bedrijf ter beschikking zijn gesteld.
*Onder roken worden alle manieren en middelen verstaan, dus ook elektronische sigaretten.

Materieelgebruik

(Auto’s, schepen, kranen, en andere machines)

● Indien u materiaal of materieel van
De Vries wilt gebruiken, dan moet
u hiervoor toestemming hebben
van de chef werkplaats of van de
uitvoerder op het werk. Gebruik is
alleen toegestaan indien u weet
hoe u het materieel veilig gebruikt.
● Indien
u
een
vervoersmiddel
gebruikt, zorgt u ervoor dat het u het
schoonhoudt en volgetankt weer
inlevert. Heeft u onverhoopt schade
veroorzaakt dan meldt u dit direct
bij de administratie en vult u indien
nodig een schadeformulier in.
● Alle vaste berijders van een voertuig,
tekenen een berijdersovereenkomst.
Hierin staat wat er van de bestuurder
wordt verwacht en aan welke
regels hij zich dient te houden. Deze
gelden uiteraard ook als u een
vervoersmiddel leent. Deze regels
staan beschreven in het boekje:
instructie vervoersmiddelen.

Veiligheidsbeleid
Orde en netheid bevorderen de veiligheid
en het milieu. Zorg er daarom altijd voor
dat de plaats waar u werkt schoon en opgeruimd is. Uiteraard laat u deze plaats
ook zo achter. Houdt u bovendien aan de
volgende regels:
● houdt looppaden, bordessen en
vluchtwegen vrij van obstakels;
● ruim
gebruikt
materiaal
en
gereedschappen na gebruik op;
● deponeer afval direct in de juiste
afvalbak;
● hang kabels en slangen zo op, dat
ze niets en niemand hinderen;
● bent u klaar met uw werk, zorg
er dan voor dat alle apparatuur
afgezet en ontkoppeld is, drukloos is
en gasflessen dicht zijn (apparatuur
en slangen afkoppelen);

● zorg voor een goede hygiëne: was
zorgvuldig uw handen voor en na
het eten, na het toiletbezoek en
voordat u naar huis gaat.
Veiligheid op kantoor en bouwkeet
Houdt bureaus en kasten netjes schoon.
Een geopende lade kan een gevaar zijn
voor uzelf en voor anderen. Gebruik geen
ondeugdelijke materialen. Meldt gebreken
onmiddellijk bij de administratie. Elektrische
stroomkabels en draden, zoals telefoonkabels moeten veilig langs muren lopen om
struikelen te voorkomen. Voor het schoonmaken of bijstellen van elektrische kantoormachines, dient eerst de stroom uitgeschakeld te word.
Startwerkinstructie
Deze instructie wordt bij aanvang van elk
(nieuw) project gehouden door de uitvoerder en heeft als doel u zodanig voor
te lichten dat u uw werkzaamheden veilig
kunt uitvoeren. De startwerkinstructie is altijd project specifiek waardoor de inhoud
per project kan verschillen.
Deze punten komen altijd aan de orde:
● Risico’s op de bouwplaats
● Regelgeving van de opdrachtgever
● Welke PBM’s gedragen moeten
worden
● Vluchtroute en alarmkaarten
● U blijft altijd zelf verantwoordelijk
voor uw eigen veiligheid en die
van anderen in uw omgeving! Voer
daarom ook altijd de Last Minute
Risico Analyse (LMRA) uit.
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LMRA kaart

Laatste Minuut Risico Analyse
START WERKINSTRUCTIE
NEN 3140

Medewerker................... heeft op .........................
deelgenomen aan de start werkinstructie.
Uitgoerd door:
............................

Functie:
Uitvoerder

Goedgekeurd tot:
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Heb ik een werkinstructie gehad?

Weet ik welke werkzaamheden ik moet doen en
wat de risico’s zijn?

Heb ik de juiste,
gekeurde gereedschappen?
Veilig
Onveilig

Heb ik de juiste,
gekeurde PBM’s?

Is de locatie veilig
& vrij van obstakels?

Geen antwoord of is het antwoord nee?
● Stop! met werken of start het werk niet.
● Raadpleeg je leidinggevende.
● Neem passende maatregelen.
● Start of hervat het werk.
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Het dragen van PBM’s is verplicht. De
werkgever is verplicht deze te verstrekken
en zorg te dragen dat de PBM’s gekeurd
zijn en tijdig worden vervangen. Zelf dien
je de keuringsdatum en staat van het PBM
te controleren. Als de staat niet juist meer
is of de keuringsdatum is verlopen, ruil je
het PBM om en lever je het PBM in bij de
chef-werkplaats.
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Mocht je twijfelen of je wel beschikt over
de juiste PBM’s, overleg dit dan met de
uitvoerder of bij diens afwezigheid met de
KAM-manager. Het niet dragen van PBM’s
kan door de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) worden bestraft met een persoonlijke
geldboete van €750,-.

Gedragsregels
#1 Ik werk veilig en spreek anderen aan op (on) veilig gedrag.
#2 Voorafgaand aan de werkzaamheden loop ik het LMRA-stappenplan door
en draag ik de juiste, gekeurde PBM’s.
#3 Ik zorg dat de werklocatie ordelijk en net is en dat de locatie is afgesloten
voor onbevoegden.
#4 Ik zorg voor een goede werk-/privé balans om gemotiveerd en gezond te
kunnen blijven werken.
#5 Ik gebruik alleen onderhouden materieel en middelen die gekeurd zijn.
#6 Ik zorg dat ik de juiste PBM’s draag en dat ik deze goed onderhoud.
#7 Ik werk niet onder invloed van drank, drugs of medicijnen die het beoordelingsvermogen kunnen beïnvloeden.
#8 Ik ben milieubewust en ruim sloop-en bouwafval gescheiden op. Daarnaast laat ik
(elektrische) apparaten en verwarming niet onnodig aanstaan/ stationair draaien.
#9 Ik meld onveilige situaties, handelingen en bijna ongevallen direct bij mijn leidinggevende.
#10 Ik accepteer aangesproken te worden en spreek andere aan op (on)veilig gedrag.

Ik accepteer aangesproken te worden en ik
spreek anderen aan op
(on)veilig gedrag.
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Instructie persoonlijke
beschermingsmiddelen
(PBM’s)
Het doel van deze instructie is te bewerkstelligen dat, indien PBM’s noodzakelijk en/
of voorgeschreven zijn, deze ook daadwerkelijk verstrekt worden en dat de betrokken
personen voorgelicht worden en bekend
zijn met het gebruik van deze middelen.
Alvorens overgegaan wordt tot het gebruik
van PBM’s moet altijd overwogen worden
of er andere veiligheidsmaatregelen zijn
om de gevaren voldoende te verminderen
of geheel te voorkomen. Als deze maatregelen niet mogelijk of onvoldoende effectief zijn, moet overgegaan worden tot het
verstrekken en gebruik van PBM’s.
Aan ieder personeelslid van het bedrijf
wordt door de chef werkplaats een gekeurd basispakket persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) uitgereikt. Aanvullend op dit basispakket worden, indien
noodzakelijk, extra PBM beschikbaar gesteld voor de juiste en veilige uitoefening
van de verschillende werkzaamheden. Op
aanwijzing van de directie, direct leidinggevende of de opdrachtgever kunnen
aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht worden gesteld.
Tijdens de eerste toolbox van het jaar wordt
u gewezen op de controle van de PBM’s.
U dient dan alles nogmaals goed te controleren en na te gaan of de keuringsdata
niet overschreden zijn. Mocht dit wel zo zijn
dan dient u contact op te nemen met de
chef werkplaats die u kort daarna van vervangende middelen zal voorzien; wel altijd
tijdig melden (niet alles is op voorraad).

Basispakket PBM
Elke medewerker van De Vries ontvangt
van de chef werkplaats een basispakket
PBM, dat bestaat uit
● veiligheidshelm;
● veiligheidsschoenen;
● veiligheidslaarzen
● veiligheidsbril (los of bevestigd aan
helm);
● overall (bij voorkeur brandvertragend)
● regenoverall;
● doorwerkjas;
● gehoorbescherming;
● werkhandschoenen.
Als aanvulling op het standaardpakket
kunnen extra PBM’s worden verstrekt indien
de werksituatie daar om vraagt, dit in overleg met directie, direct leidinggevende of
de opdrachtgever. Extra PBM’s zijn:
● Adembeschermingsmiddelen
● Veiligheidsharnassen
Deze PBM’s dienen te voldoen aan de relevante norm(en) en zonodig voorzien te zijn
van het CE-merk. De hiervoor vermelde
PBM’s maken allen deel uit van het standaardpakket PBM’s, zoals dit altijd verstrekt
wordt aan de medewerkers.
Verplichte PBM’s
U bent verplicht de PBM’s opgenomen in
het rode vak met verplichte PBM’s standaard te dragen. In overleg met de uitvoerder wordt per locatie afgestemd welke aanvullende PBM’s gedragen moeten
worden. Alle uitvoerend personeel is tevens
verplicht gebruik te maken van de verstrekte bedrijfskelding ook deze behoort
tot de PBM’s. Het is voor medewerkers in
dienst van De Vries niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in kleding met reclame van concurrerende bedrijven, tenzij
anders afgesproken. Valbeveiliging dient
voor gebruik altijd visueel te worden geïnspecteerd.

Oogbescherming

Hoofdbescherming

Voetbescherming

Wanneer dragen?

Wanneer dragen?

Wanneer dragen?



Wanneer je werkzaamheden uitvoert waarbij je
kans loopt schadelijke stoffen in
de ogen te krijgen.



Wanneer er de kans
bestaat dat je getroffen wordt
door rondvliegende of vallende
voorwerpen.



Las, slijp en of snijwerkzaamheden



Wanneer er de kans bestaat dat
je je hoofd kunt stoten of je hoofd
bekneld kan raken

Beschermmiddelen:

Altijd aangezien er op
bouwplaatsen vaak scherpen dele
uitsteken, er veel materialen verspreid
liggen en de kans op beknelling, stoten en of vallen altijd aanwezig is.
Beschermmiddelen:
Veiligheidsschoenen en of laarzen.

Goede beschermmiddelen
Beschermmiddelen:

Let er goed op dat je schoenen of
Helm. Een helm heeft een gebruikslaarzen in jouw maat zijn en goed
Nieuwe verordening
PBM’s:
duur van 3 tot en met 10 jaar afhanafsluiten. Probeer het schoeisel zo
Persoonlijke beschermingsmiddelen
gericht te
op houden zo
gend van het materiaal waarvan
goed mogelijkzijn
schoon
Zorg voor goed passende
en fijn
het
beschermen
van
de
gebruikers
van
deze
prodeze is gemaakt, controleer wanneer
gaat het leer langer mee en hoeven
zittende PBM’s (slecht
ducten om het risicodeze
op (blijvend)
te vervangen
verminjouw zittende
helm moet worden vervangen
minderletsel
vaak
te worderen.
De de
Europese den.
Unie heeft
richtlijnen
opgesteld
PBM’s worden in door
de praktijk
middel van het checken
van
Let wel
op dat
je zool niet los zit
om hoge kwaliteit van
of persoonlijke
dat er eenbeschermingsgat aan de onderkant
productie
sneller uit of afgedaan
dan datum
is
ontstaan
door
een
eerdere
aanramiddelen
te
waarborgen.
Per
21
april
2018
is de
huigoed passende en zittende
kingover
metpersoonlijke
een scherp
voorwerp.
dige richtlijn 89/686/EEG
bescher-

Veiligheidsbril, Ruimzichtbril, Lasbril,
Gelaatsbescherming,

beschermmiddelen.

Gehoorbescherming
Wanneer dragen?



Adembecherming

mingsmiddelen ingetrokken en vervangen door EU

De werknemer dient zelf in de

Verordening 2016/425.

gaten te houdenWanneer
of zijn of haar
dragen?

De nieuwe verordening is afgestemd op het nieuwe

PBM’s aan vervanging toe zijn
wetgevende kaderbeleid. In de Verordening zijn
Wanneer
je werkzaam-onder meer wijzigingen in de essentiële gezonden vervolgens tezorgen
dat

Wanneer je werkheden uitvoert waarbijheids–
stof of
zaamheden uitvoert waarbij
er deze vervangen
en veiligheidseisen gedaan.
wanneer
diegevaarlijke stoffen vrijkomen. Ongeluid vrijkomt boven de
85
dB
nen te worden deze aan te
der andere bij zaag, en
Alsschilderde inspectie constateert dat PBM’s niet worden
(A)
vragen bij de chef werkplaats.
werkzaamheden.
gebruikt, dan kan behalve de werkgever ook de
Beschermmiddelen:
werknemer in overtreding zijn. Als een werknemer bij
Beschermmiddelen:
herhaling niet gebruikmaakt van PBM’s, dan kan de
Otoplastieken, Oorkappen.
werkgever hem schorsen en zelfs ontslaan.
Veiligheidsbril, Ruimzichtbril, Lasbril,
Gelaatsbescherming,


Speciaal aandacht voor:


Weet wanneer je welke beschermingsmiddelen dient te
gebruiken.



Op alle bouwplaatsen hangt
een bord welke PBM’s je minimaal dient te gebruiken om
toegang toe de bouwplaats
te krijgen.
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Controle en voorlichting
Voordat medewerkers starten met de werkzaamheden dient de direct leidinggevende te controleren of de voorgeschreven
PBM’s zijn verstrekt en of deze ook correct
worden gedragen. Indien nodig worden
medewerkers geïnstrueerd over het onderhoud en gebruik van PBM’s.
Het personeel is verplicht de voor een project voorgeschreven PBM’s te dragen en/
of de juiste wijze te gebruiken. Alle uitvoerend personeel dient gebruik te maken
van de verstrekte bedrijfskleding, ook deze
behoort tot de PBM’s. Het is voor werknemers die in dienst zijn bij De Vries niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in
reclame voerende kleding en/of PBM’s van
andere concurrerende bedrijven tenzij anders afgesproken.
Regelgeving bij opdrachtgevers
Op diverse terreinen gelden vastgestelde
veiligheidsregels. Normaliter worden deze
regels tevoren uitgelegd doormiddel van
een instructie. Ook kunnen de regels met
behulp van pictogrammen bij de toegang
van het terrein worden duidelijk gemaakt.
U dient zich altijd te conformeren aan deze
regels. Het niet naleven van deze regels
kan directe gevolgen hebben voor het eigen bedrijf of leiden tot verwijdering van
de locatie en disciplinaire maatregelen

Onderhouden PBM’s
Elke medewerker is zelf verantwoordelijk
voor het onderhoud van de PBM’s en ervoor te zorgen dat ze in een deugdelijke
staat verkeren. Indien de middelen ernstig
beschadigd zijn of anderszins niet meer te
gebruiken dan medlt u dit direct bij uw leidinggevende, die de schade beoordeelt.
De verstrekte PBM’s voldoen aan relevante
normen en zijn zo nodig voorzien van een
CE-keurmerk Tijdens de eerste toolbox van
het jaar wordt u gewezen op de controle
van uw PBM’s. Controleert u alles nog eens
goed en ga na of de keuringsdata niet verstreken zijn. Mocht dat wel zo zijn meldt u
zich dan bij de chef werkplaats, die u van
nieuwe middelen zal voorzien (meld tijdig,
niet alles is op voorraad).
Inleveren PBM’s
PBM’s die aanvullend verstrekt worden, zoals veiligheidsharnassen of adembeschermingsmiddelen, dienen na het beëindigen
van de werkzaamheden weer ingeleverd
te worden bij de direct leidinggevende.

MELDPROCEDURE
Wat meld je waar?
Ziekmelden

Corona

Vrije dag

,9

38

Ziekmelden doe je voor 09:00 uur
telefonisch bij de administratie en
bij je direct leidinggevende.

Corona gerelateerde zaken meld je direct
telefonisch bij Maarten Oldenburg.

Een vrije dag/verlof opnemen doe
je in overleg met je leidinggevende.
De leidinggevende dient dit (voor
CAO) personeel bij de administratie
te melden.

Afmelden

Schade

Schade

Aan voertuigen

Aan materieel/materiaal

BLEEKEKIL
023329116

Voor kantoorpersoneel geldt dat
zodra je het kantoor verlaat of wanneer je niet naar kantoor komt je dit
dient te melden bij de administratie.

Verplichte PBM’s

8

Helm

Veiligheidsschoenen

Signaleringskleding

Gehoorbescherming

Veiligheidsbeleid v4.0- 2022- definitief

PBM’s in overleg met uitvoerder

Veiligheidsbril

Schade aan een bedrijfsvoertuig
meldt je
Schade? Melden!
direct (uiterlijk binnen 24 uur) bij Maarten
Oldenburg en bij de Leasemaatschappij.

Schade aan materieel of materiaal
meldt je direct bij je uitvoerder of de
chef-werkplaats.

Administratie: 0183-50 88 88|info@devrieswerkendam.nl|
Maarten Oldenburg: 0183-50 88 80|m.oldenburg@devrieswerkendam.nl

Zwemvest

TITAN
Veiligheidsbeleid v4.0- 2022-definitief
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Werken nabij water
Ga ervan uit dat een ongeluk aan een
kade of aanlegsteiger, met een val in het
water, veelal ernstiger is dan het natte pak.
Zwemmen in werkkleding is bijna onmogelijk. Te koud water geeft onderkoeling en
kan binnen 10 minuten tot de dood leiden.
Daarnaast krijgt u water binnen waardoor
infecties kunnen optreden (ziekte van Weil).
Om verdrinkingsgevaar tegen te gaan:
● gebruik een goedgekeurd
zwemvest;
● vergeet niet met extra
gewicht rekening te houden
(timmermansschort);
● gebruik valbeschermingsmiddelen;
● houdt de werkomgeving opgeruimd
(struikelgevaar); zorg voor toezicht
tijdens de werkzaamheden;
● zorg voor reddingsmiddelen (haak
en boei);
● voorkom gladheid (olie, sneeuw, ijs).
U dient zich altijd te conformeren aan deze
regels. Het niet naleven van deze regels
kan directe gevolgen hebben voor het eigen bedrijf of leiden tot verwijdering van
de locatie en disciplinaire maatregelen
Schepen
Aan boord van schepen en werken langs
het water mogen alleen automatisch opblaasbare werkvesten gebruikt worden.
Draag een reddingsvest altijd:
● op plaatsen waar het verplicht
gesteld is (omschreven in het
veiligheidsplan).
● bij het aan en van boord gaan
van schepen, anders dan via de
gangway.
● op vaartuigen waar een reling of
zelfs een deel daarvan ontbreekt
(bijvoorbeeld op werkschepen en
pontons).
● op plaatsen langs of boven het
water waar gewerkt wordt en geen
randbeveiliging aanwezig is.
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Inspectie
Controleer uw reddingsvest altijd vóór u het
aantrekt. Noteer de inspectiedatum op het
label aan de binnenkant met een watervaste stift. Ieder jaar moeten reddingsvesten door een deskundige worden gecontroleerd en van een nieuwe keuringssticker
worden voorzien die de eerst volgende
keuringsdatum aangeeft, hiertoe dienen
de vesten ingeleverd te worden bij de chef
werkplaats.

VEILIG & GEZOND WERKEN
VEILIGHEIDSREGELS

Omgaan met (bijna) ongevallen, incidenten en
onveilig handelen
Alarmmeldingen
Op elke bouwlocatie is een alarmlijst aanwezig. Meestal bevindt deze zich bij de
ingang van de bouwkeet. De lijst bevindt
zich eveneens in het V&G plan (bij uitvoerder). Bij aanvang van het werk dient u altijd te controleren of deze lijst aanwezig is.
Op deze lijst vindt u naast het algemene
alarmnummer 112, ook de alarmprocedures van de opdrachtgever en de telefoongegevens van leidinggevenden en
opdrachtgever. Niet minder belangrijk is
het adres, hetgeen bij een alarmmelding
bij 112 altijd als eerste aan u gevraagd zal
worden. Een melding vanaf een varend
schip geeft meer problemen omdat u zich
niet in een straat met huisnummer bevindt.
De kilometergegevens langs het water zijn
dan een belangrijke markering. Het is belangrijk dat de gehele bemanning op de
hoogte is van deze gegevens. De in het
vorige hoofdstuk ge- noemde regel ‘eigen veiligheid eerst’is op het water een
extra moeilijkheidsgraad. Als uw collega
(bv schipper) plotseling niet meer in staat
is normaal te functio- neren door bijvoorbeeld een hartinfarct, dient u zich er terdege van bewust te zijn dat u zich op een
varend object bevindt, wat stuurloos een
gevaar voor uzelf (en derden) is en waar
hulpverlening door hulpverleningsinstanties vrijwel onmogelijk is, zolang u zich op
het water bevindt. Twijfel bij een ongeval
in ieder geval niet: bel direct 112.

#1 Ik werk veilig en spreek anderen
aan op (on) veilig gedrag.

VAN

L G

& GEZOND WERKEN

Bekijk ons veiligheidsprogramma ook op:

www.devrieswerkendam.nl/veiligheid

Veiligheidsbeleid v4.0- 2022-definitief
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Melding
Elke medewerker heeft de plicht melding te
doen van incidenten, (bijna) ongevallen en
brand bij zijn uitvoerder. Deze zal direct een
incidentmeldingsformulier opmaken en het
voorval melden bij de projectleider of KAM
coördinator.
Ook heeft elke medewerker die getuige is geweest van ongewenst of onveilig gedrag de
plicht dit te melden bij zijn leidinggevende of
de KAM coördinator. Dit mag in eerste instantie mondeling, maar zodra het kan ook door
het invullen van een (bijna) ongeval formulier.
Dit is altijd bijgevoegd bij het werkplekinspectieformulier. Na een (bijna) ongeval moet er
altijd een nieuwe werkplekinspectie worden
gehouden.
Bijna ongeval
Indien er zich een (bijna) ongeval voordoet
dient het stappenplan gehanteerd te worden.
(Zie de ongeval melden poster hiernaast). Het
is zeker ook van belang dat een bijna ongeval
gemeld wordt, aangezien hierdoor de kans
op herhaling vele malen kleiner is.
Zero tolerance
Binnen alle bedrijven die vallen onder
Vrieshold Werkendam B.V. (zoals de werkmaatschappijen De Vries Werkendam B.V. en
De Vries Titan B.V.) wordt een Zero Tolerance
beleid gevoerd. Dit houd in dat het gebruik
van/ onder invloed zijn van verdovende
middelen (zoals drank, drugs etc.) ten strengste verboden is. Daarnaast ondernemen wij
direct actie wanneer er sprake is van ongewenst/ grensoverschrijdend gedrag en-/of
ongewenste intimiteiten in elke vorm.
Wanneer je te maken hebt (gehad) met
ongewenst gedrag/ ongewenste intimiteiten
of hebt waargenomen dat iemand tijdens
werktijd onder invloed is/was van verdovende
middelen dien je hier te allen tijde melding
van te maken bij onze vertrouwenspersoon:
Maarten Oldenburg of bij onze directie.
Veiligheidsposters
De afgebeelde veiligheidsposters zijn bedoeld
als hulpmiddel en om alle medewerkers erop
te attenderen allert te blijven of de aangenomen werkhouding wel juist en veilig is.
Veiligheidsbeleid v4.0- 2022-definitief
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Veiligheidsregels posters (serie 2022)

VEILIG & GEZOND WERKEN
VEILIGHEIDSREGELS

#1 Ik werk veilig en spreek anderen
aan op (on) veilig gedrag.

VAN

L G

& GEZOND WERKEN

Bekijk ons veiligheidsprogramma ook op:

www.devrieswerkendam.nl/veiligheid

VEILIG & GEZOND WERKEN
VEILIGHEIDSREGELS

#4 Ik zorg voor een goede werk/privébalans om gemotiveerd en gezond te
kunnen blijven werken.

VAN

L G

& GEZOND WERKEN

Bekijk ons veiligheidsprogramma ook op:

www.devrieswerkendam.nl/veiligheid

VEILIG & GEZOND WERKEN

VEILIG & GEZOND WERKEN

#2 Voor start werkzaamheden loop ik
het LMRA-stappenplan door en draag
ik de juiste, gekeurde PBM’s.

#3 Ik zorg dat de werklocatie ordelijk
en net is en dat de locatie is afgesloten
voor onbevoegden.

VEILIGHEIDSREGELS

VAN

L G

& GEZOND WERKEN

Bekijk ons veiligheidsprogramma ook op:

www.devrieswerkendam.nl/veiligheid

VEILIG & GEZOND WERKEN
VEILIGHEIDSREGELS

#5 Ik gebruik alleen onderhouden
materieel en middelen die gekeurd zijn.

VAN

L G

& GEZOND WERKEN

Bekijk ons veiligheidsprogramma ook op:

www.devrieswerkendam.nl/veiligheid

VEILIGHEIDSREGELS

VAN

L G

& GEZOND WERKEN

Bekijk ons veiligheidsprogramma ook op:

www.devrieswerkendam.nl/veiligheid

VEILIG & GEZOND WERKEN
VEILIGHEIDSREGELS

#6 Ik zorg dat ik de juiste PBM’s draag
en dat ik deze goed onderhoud.

VAN

L G

& GEZOND WERKEN

Bekijk ons veiligheidsprogramma ook op:

www.devrieswerkendam.nl/veiligheid

Sanctiebeleid

Sancties
Voor wie zijn de voorschriften van toepassing?

Doel van het sanctiebeleid
Het doel van het sanctiebeleid is het voorkomen van ongevallen. Medewerkers moeten zich bewust zijn van veiligheid op alle
werklocaties. Wij willen bereiken dat medewerkers veiligheid zien als een onderdeel
van het dagelijkse werkproces en dat zij
inzien dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor
hun eigen veiligheid en die van anderen.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen leert
van (bijna) ongevallen die plaatsvinden om
te voorkomen dat er uiteindelijk echte ongevallen met schade en letsel plaatsvinden.
Tot slot streven wij ernaar dat medewerkers
elkaar aanspreken op onveilig gedrag en
dat medewerkers ook accepteren aangesproken te worden als zij onveilig handelen.

Dit veiligheidsbeleid is van toepassing op alle
werknemers van De Vries Werkendam B.V.
en De Vries Titan B.V., externe medewerkers
van onderaannemers, uitzendkrachten en
ingehuurd personeel. Kortom iedereen die
namens De Vries werkzaamheden verricht.

Overtreding

Overtredingen
Onderstaande punten zien wij bij De Vries
in ieder geval als overtredingen waarvoor
sancties kunnen worden opgelegd:
● Onveilig gedrag vertonen of onveilige
handelingen uitvoeren waardoor men
zichzelf en/of anderen in gevaar (kan)
brengen.
● Onjuist gebruik van arbeidsmiddelen (alle
op de arbeidsplaats gebruikte machines,
installaties, apparaten en gereedschappen) en gevaarlijke stoffen, waardoor
men zichzelf en/of anderen in gevaar
(kan) brengen.
● De voorgeschreven veiligheidsregels, veiligheidsvoorschriften en veiligheidsinstructies niet naleven.
● Onjuist of geen gebruik maken van de
voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Werken met persoonlijke
beschermingsmiddelen die niet voldoen
aan de voorgestelde eisen.
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● Zonder geldige reden of zonder toestemming van de leidinggevende niet deel
nemen aan voorlichtingsbijeenkomsten
of instructies in het kader van veiligheid of
gezondheid.
● Het op de hoogte zijn van gevaren voor
de veiligheid en/of de gezondheid of
uitlokking daarvan en dit niet direct melden bij de leidinggevende.
● Niet direct melden van ongevallen en
(bijna) ongevallen.
● Werken of rijden onder invloed van alcohol, drugs of bewustzijn beïnvloedende
middelen, waaronder medicijnen waar
van bekend is dat ze het werken of rijden
negatief beïnvloeden.
● Roken buiten de daarvoor bestemde
gebieden en buiten de daarvoor bestemde tijden.

Veiligheidsbeleid v4.0- 2022- definitief

Als er overtredingen plaats vinden, worden er passende sancties opgelegd. Deze
kunnen verschillen van een waarschuwing,
een geldboete, het verplicht volgen van
een training of in ernstige gevallen tot ontslag.
De sanctie die uiteindelijk wordt opgelegd is
afhankelijk van de ernst en van het gedrag,
maar ook van de mate waarin herhaling
plaatsvindt. Wij vinden het belangrijk dat
medewerkers kunnen leren van fouten. Om
die reden zal er altijd eerst gewaarschuwd
worden zonder daar direct consequenties
aan te verbinden. Sancties worden in principe in onderstaande volgorde opgelegd.
Twee mondelinge waarschuwingen
Een mondelinge waarschuwing krijgt u van
uw leidinggevende. De melding wordt wel
doorgegeven aan de afdeling KAM waar
men zal bijhouden wie, wanneer een waarschuwing heeft gekregen en wat daarvan
de reden was.
Eerste schriftelijke waarschuwing
Vindt er binnen twee jaar na de mondeling
waarschuwingen opnieuw een incident
plaats dan volgt een schriftelijke waarschuwing. Deze ontvangt u van de afdeling
KAM en zal in uw personeelsdossier worden
opgenomen.
Tweede schriftelijke waarschuwing
Vindt er binnen twee jaar na een schriftelijke waarschuwing opnieuw een incident
plaats dan volgt een tweede schriftelijke
waarschuwing van de afdeling KAM. De
consequentie is een schorsing en eventueel een opleidingsverplichting die betrekking heeft op het incident.
Derde schriftelijke waarschuwing
Vindt er binnen een jaar opnieuw een incident plaats dan volgt een derde schriftelijke waarschuwing van de afdeling KAM.
Consequentie kan zijn ontzetting uit de
functie en indeling in lagere functie, maar
ook ontslag behoort dan tot de mogelijkheid. Een en ander zal afhankelijk van de

omstandigheden en de ernst van het voorval of eerdere voorvallen.
Ontslag op staande voet
Dit behoort altijd tot de mogelijkheden als
een vergrijp zodanig ernstig is en een medewerker met opzet verkeerd heeft gehandeld. Dit is bovendien onafhankelijk van de
voorgaande incidenten op te leggen.
Hoor en wederhoor
Voorafgaand aan het opleggen van een
sanctie zal een medewerker altijd de mogelijkheid krijgen zijn verhaal te vertellen en
uitleg kunnen geven waarom hij iets heeft
gedaan dat niet door de beugel kan.
Niet eens met een sanctie?
Bent u het niet eens met een opgelegde
sanctie, vraag dan dient u een klacht in
bij de directie. Zij bekijken de hele situatie
dan nog een keer. De overtreding zelf, hoe
vaak deze is voorgekomen en de omstandigheden van de werknemer. De directie
neemt de definitieve beslissing.

!

Waarschuwing
Het geven van een waarschuwing is bedoeld om ongewenst of onveilig gedrag
duidelijk te maken en gewenst gedrag te
stimuleren. Niet om te straffen.

Veiligheidsbeleid v4.0- 2022-definitief
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Meer informatie ontvangen betreffende onze visie op veiligheid?
Neem contact op met onze KAM-afdeling via: kam@devrieswerkendam.nl

20

L G

Bekijk ons veiligheidsprogramma ook op:

VAN
Veiligheidsbeleid
v4.0- 2022- definitief
www.devrieswerkendam.nl/veiligheid
& GEZOND WERKEN

