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Inleiding 

Voor je ligt het kwaliteits-, arbo- en milieudocument Veilig Werken van Van der Ven. 

Met dit document willen wij zorgen dat zowel Van der Ven medewerkers als inhuurkrachten en 

medewerkers van onze onderaannemers zich bewust worden van de noodzakelijke zorg voor 

kwaliteit, arbeidsomstandigheden en ons milieu. De Arbowet geeft iedere medewerker 

medeverantwoordelijkheid t.a.v. een veilige en gezonde werkplek. Naast hetgeen hier staat vermeld, 

is iedereen verplicht zich op de hoogte te stellen van en zich te houden aan eventuele aanvullende of 

specifieke voorschriften voor een bepaald project.  

Je bent verplicht tijdens je werk de aan jou verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen te 
gebruiken en de aangebrachte beveiligingen toe te passen. Voor vragen of problemen kun je jezelf 
altijd wenden tot je direct leidinggevende of tot een medewerker van de afdeling kwaliteit, arbo en 
milieu (KAM).  
Dat je de regels in acht neemt, is niet alleen in het belang van jezelf, maar zeker in het belang van je 
familie, collega’s, onze onderneming en onze opdrachtgevers. Wij vertrouwen er dan ook op dat je dit 
document zult lezen en ernaar zult handelen, zodat ongevallen, andere incidenten en de gevolgen 
ervan beperkt zullen blijven.  

 

Beleid 

 Verhogen van klanttevredenheid 

 Versterken van medewerkerstevredenheid 

 Voorkomen van persoonlijk letsel 

 Voorkomen van materiële en milieuschade 

 Continu verbeteren op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu 

 Zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord te handelen 

 

Maatschappelijk verantwoord 

 Wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften 

 Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten de aspecten KAM alsmede 
ethiek. 

 Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid en integriteit mbt alle transacties, zowel extern 
als intern.  

 Wij creëren een werkomgeving waarin wij eenieder gelijkwaardig behandelen en waarbij 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor eenieder en risico’s voor het milieu zoveel mogelijk 
worden voorkomen.  

 Wij informeren opdrachtgevers over KAM van de te leveren producten en diensten. 

 Wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheidsrisico’s boven terugdringen van andere 
risico’s.  

 Wij onderhouden over KAM alsmede ethiek een open communicatie op alle niveaus, zowel intern 
als extern.  

 Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever mbt 
specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten.  

 Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met 
de opdrachtgever wordt gestreefd.  

 Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van onder meer KAM. 

Iedereen is in beginsel verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak, waarbij de zorg 
voor het milieu, een hoge kwaliteit en ethisch handelen gewaarborgd blijven. De directie zal erop 
toezien dat een en ander gebeurt zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer 
via voorlichting en opleiding en daar waar nodig ingrijpen.  
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Algemene regels 

 Controleer regelmatig de geldigheid van je certificaten en trainingen.  

 Zorg dat je je altijd kan legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs  
(paspoort of ID-kaart).  

 Controleer vooraf je werkplek en gereedschap op onveilige situaties en/of gebreken.  

 Houd je werkplek netjes en werp afval in de daarvoor bestemde bakken. Voorkom vervuiling van 
het milieu.  

 Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de alarmregels en verzamelplaatsen bij calamiteiten. 
Houd vluchtwegen en veiligheidsmiddelen vrij van obstakels. Ken de alarmnummers van de 
locaties waar je werkzaam bent.  

 Houd je aan alle verkeersregels en zorg ervoor dat je voertuig in de juiste staat verkeert. Plan 
transporten zo efficiënt mogelijk, combineer ritten en vermijd onnodig gebruik van auto’s en 
gemotoriseerde transportmiddelen. Laat motoren van voertuigen, transportmiddelen, 
compressoren, lasdiesels etc. niet onnodig draaien (na een minuut wachten is het al beter om de 
motor uit te schakelen). 

 Blijf af van alle apparatuur waarvoor je geen nadrukkelijke toestemming hebt om aan of mee te 
werken. 

 Gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen, zoals: Veiligheidshelm, veiligheidsschoeisel, 
gehoorbescherming, veiligheidsbril en beschermende werkkleding 

 Gebruik juist en deugdelijk gereedschap. Controleer voor aanvang van je werkzaamheden de 
keuringsstickers.  

 Gebruik voor bewerking van materialen als beton altijd gereedschap met stofafzuiging en een 
adembeschermingsmasker. 

 Lees vooraf het etiket en de veiligheidsinformatie als je met gevaarlijke stoffen werkt.  

 Voorkom morsingen door regelmatig slangen, opslagvaten, tanks en leidingen na te lopen. Vang 
lekkages op en gebruik zo nodig lekbakken, spil kits e.d. 

 Wees zuinig met energie, laat verlichting en verwarming niet onnodig branden. Vermijd onnodig 
papiergebruik. Kopieer waar mogelijk dubbelzijdig. 

 Maak onveilige situaties direct (tijdelijk) veilig en meld deze bij je uitvoerder. Meld ook 
milieuonvriendelijke situaties direct en geef mogelijke verbeteringen aan hem door.  

 Houd je aan alle veiligheids- en gedragsregels van de opdrachtgever waarvoor je werkt.  

 

Certificeringen 
Wij zijn ISO9001, ISO14001, VCA**, BRL SIKB 7000, ERB en CO2-prestatieladder niveau 5 
gecertificeerd. Ook zijn wij gecertificeerd Asbestverwijderaar.  

 

VCA certificaten 

 Basisveiligheid 

Van der Ven is VCA-gecertificeerd. In het kader van deze certificering zijn al onze operationele 
medewerkers in loondienst in het bezit van een geldig diploma Basisveiligheid VCA. 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 (VCA-vol). Indien 
men bij aanvang van de functie niet beschikt over dit diploma, dient de medewerker binnen 3 
maanden na indiensttreding het diploma te behalen.  

 Onderaannemers 

Onderaannemers zijn bedrijven die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Van der Ven 
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 VCA-
gecertificeerde onderaannemers. Het criteria VCA-certificaat is een belangrijk onderdeel van 
onze onderaannemerselectie. 
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Sanctiereglement 
Iedere medewerker van Van der Ven is verplicht te werken volgens de geldende VGM-voorschriften. 
Als geconstateerd wordt dat een medewerker niet aan de voorschriften voldoet, is onderstaande 
procedure van kracht. Dit geldt ook 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: 

 Directie 

 Managementleden 

 Bedrijfsleider 

 Divisieleiders 

 Hoofduitvoerders 

 Projectleiders 

 Medewerkers afdeling KAM 

 Medewerkers afdeling Personeel 

 
De sancties worden als volgt toegekend:  

Wanneer Maximale sanctie 

Eerste overtreding Mondelinge waarschuwing 
Kopie van formulier ongeval/incident in personeelsdossier 

Tweede overtreding Schriftelijke waarschuwing, kopie in personeelsdossier 

Derde overtreding Aangetekende schriftelijke waarschuwing, waarin aangegeven dat de 
volgende overtreding kan leiden tot 5 werkdagen onbetaalde schorsing. 
Kopie in personeelsdossier.  

Vierde overtreding 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 overtreding Ontslag op staande voet.  

 

Inspectie SZW 
De inspectie SZW heeft als taak toe te zien op handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet. Zij 
handhaven dit op een actieve wijze, door het uitvoeren van inspecties. Tijdens bedrijfsinspecties door 
de Inspectie SZW zijn werkgever, werknemers en zelfstandigen verplicht alle gegevens en inlichtingen 
te verstrekken.  

Indien tijdens de inspectie overtredingen worden geconstateerd zal de inspectie sanctie(s) opleggen. 
Voorbeelden van sancties zijn: geven van een officiële waarschuwing, stillegging van het werk, 
aanzeggen van een boete.  

Er geldt ook een zogenaamd Lik op stukbeleid. In dat geval krijgt niet alleen de werkgever, maar ook 
de werknemer een boete. Een voorbeeld is het niet of onjuist gebruiken van persoonlijke 
beschermingsmiddelen.  

Als de inspectie SZW je werkplek bezoekt: 

 Vraag altijd naar zijn/haar legitimatie. Stel vast dat het inderdaad een inspecteur betreft en niet 
een ongewenste bezoeker.  

 Vraag om een visitekaartje (of noteer de naam en telefoonnummer), zodat we achteraf indien 
nodig contact kunnen opnemen met de inspecteur.  

 Stel altijd zo spoedig mogelijk je leidinggevende op de hoogte van het bezoek.  
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Voorkomen van incidenten 
Houd je in de eerste plaats aan de instructies die voor het werkproject gelden en die je tijdens de 
startwerkinstructie door de verantwoordelijke persoon zijn verteld.  

Werk veilig! 
Veilig werken betekent het bewust nemen van aanvaardbare risico’s.  
Bewust is: eerst denken dan doen. Aanvaardbaar is: overzienbaar 

Melden van incidenten 
Mocht er een onveilige situatie ontstaan of je constateert een onveilige handeling, dan dient er een 
ongevalsmeldingsformulier te worden ingevuld. Een formulier invullen is ook noodzakelijk bij een 
milieu-incident, een incident met letsel en bij schade. 

Melden van afwijkingen 
Indien er afwijkingen optreden die de kwaliteit van onze dienst of product in gevaar brengen, dan 
wordt ook dit onmiddellijk gemeld aan de uitvoerder. Deze melding wordt schriftelijk vastgelegd in een 
verbeterrapport. Wanneer je moeite hebt met het invullen van de formulieren, meld het incident dan in 
ieder geval mondeling. Je uitvoerder zorgt dan wel voor het formulier.  

Gedrag op het werk 
Een werkplaats, de openbare weg en een bouwplaats zijn geen speeltuinen. Werken maar ook het 
verkeer eist nu eenmaal je voortdurende aandacht op. Onoplettendheid leidt dikwijls tot ongevallen. 
Medewerkers die werken op terreinen van andere bedrijven, dienen zich ook te houden aan de 
veiligheidsvoorschriften die ter plaatse gelden.  

Verkeer 
Wees ook in het verkeer wanneer je van huis naar je werk gaat of weer terug naar huis galant richting 
andere weggebruikers. Behalve dat onvoorzichtig rijgedrag meer risico’s met zich meebrengt, wekt het 
ook agressie bij andere weggebruikers op. Vergeet niet dat je in een bedrijfsauto met 
naamsvermelding rijdt.  

Roken, alcohol en drugs 
Het is niet toegestaan te roken in schaftgelegenheden, op kantoor, in de werkplaats en andere 
gesloten ruimten. Bovendien is op veel locaties roken en gebruik van open vuur verboden ivm 
brandgevaar. Rook alleen op die plaatsen waar dit nadrukkelijk is toegestaan. Medewerkers van Van 
der Ven passen zich altijd aan aan de huisregels van de opdrachtgever.  

Het nuttigen van alcohol of het onder invloed verkeren van alcohol of andere roesverwekkende 
middelen is op het werk verboden. Overtreding van deze regels kan leiden tot verwijdering van het 
werk of ontslag.  

Medicijnen 
Meld het gebruik van medicijnen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden voor aanvang van de 
werkzaamheden aan je leidinggevende. Er kunnen extra gevaarlijke situaties ontstaan bij risicovolle 
werkzaamheden. 

Mobiele telefoon 
Het is op veel locaties niet toegestaan gebruik te maken van je mobiele telefoon. Stel jezelf op de 
hoogte van de ter plaatse geldende regels.  

Verantwoordelijkheid 
In het algemeen geldt dat elke leidinggevende ervoor verantwoordelijk is dat zijn medewerkers de hen 
opgedragen werkzaamheden veilig kunnen verrichten. Volg op jouw beurt dan ook de richtlijnen op die 
gegeven zijn om het werk goed en veilig uit te voeren. In feite is veilig en gezond werken een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van allen die bij een werk betrokken zijn.  
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Werkplek 

Wat hoe, wat, hoe? 
Een van de algemene regels luidt: controleer altijd vooraf je werkplek op onveilige situaties. Dit is 
misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Om je een handje te helpen bij de voorbereidingen van 
een karwei hebben wij voor jou de volgende vragen. 

Wat moet er gebeuren? 

Hoe ga ik dat doen? 

Wat zijn de risico’s? 

Hoe ga ik die beheersen? 

Als je een van deze vragen niet direct en zonder twijfel kunt beantwoorden dan betekent dit dat je 
waarschijnlijk op enig moment tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden zult gaan improviseren om 
het werk gedaan te krijgen. En juist improviseren is iets dat niet bij vaklieden thuishoort. Je weet zeker 
dat je de juiste werkwijze volgt en vakbekwaam werkzaamheden uitvoert of je doet het niet.  

Laat je niet verleiden de gok te nemen dat het goed gaat. Ga terug naar je uitvoerder als je vindt dat 
het werk niet veilig kan worden uitgevoerd.  

De belangrijkste deskundige in het veilig en verantwoord uitvoeren van de werkzaamheden ben jezelf; 
handel daar ook naar. Stel jezelf altijd de vraag: zijn er verbeteringen voor het veilig uitvoeren van het 
werk mogelijk? 

Bedrijfshulpverlening en EHBO 
Voorop staat dat iedereen eerste hulp mag verlenen in geval van nood. Maar indien mogelijk, roep je 
de hulp in van een BHV-er. Op elke projectlocatie hangt in de keet een alarmkaart met daarop ook het 
nummer van de BHV-er ter plaatse.  

Op iedere vaste werklocatie moeten tenminste een verbandtrommel en een brandblusmiddel in de 
keet aanwezig zijn. Op ieder werk moet er tenminste 1 aangestelde BHV-er zijn, uitzondering zijn 
projecten met minder dan 5 personen aanwezig. Hier volstaat een alarmkaart plus instructie wat te 
doen bij een calamiteit. Een BHV-er is een medewerker die belast is met het verlenen van EHBO en 
het handelend optreden bij andere calamiteiten. Let wel, als de BHV-er ziek is of verlof heeft, zal er 
een vervanger dienen te worden aangesteld.  

Op alle werken kan ook worden afgestemd met de opdrachtgever dat gebruik gemaakt wordt van de 
voorzieningen die daar zijn getroffen. De afspraken die hierover gemaakt worden, moeten dan wel 
worden vastgelegd in het projectplan en worden meegedeeld in de startwerkinstructie van het project.  

Orde en netheid 
Werkvloeren moeten vlak, stroef en vrij van rommel zijn. Doorgangen dienen te worden vrijgehouden. 
Houd werkterreinen en werkplaatsen schoon. Ruim na je werkzaamheden gereedschap, materialen 
en middelen op. Houd schaftketen, toiletten en wasgelegenheden schoon. Laat geen etensresten of 
ander afval slingeren.  

Kabels, slangen en leidingen 
Kabels, slangen en leidingen  dienen zodanig te worden aangebracht dat er geen hinder of gevaar 
door kan ontstaan. Bijvoorbeeld: ophangen, ingraven of afschermen.  

Werkvergunning 
Soms komt het voor dat een werkvergunning nodig is voor uitvoering van de werkzaamheden. Op de 
werkvergunning staat vermeld wanneer, waar en hoe je bepaalde werkzaamheden dient uit te voeren. 
Zorg ervoor dat je deze voorschriften begrijpt. Ga in ieder geval niet aan het werk zonder geldige 
werkvergunning.  
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Brandpreventie en brandbestrijding 
Je dient jezelf op de hoogte te stellen van de alarmprocedures. Zorg dat je weet wat de 
verzamelplaatsen in geval van calamiteiten zijn. Houd bij brandgevaarlijke werkzaamheden altijd een 
brandblusser bij de hand en zorg dat alle brandbare materialen uit de directe omgeving zijn verwijderd. 
Bel bij brand direct het alarmnummer 112 en meld de brand tevens volgens de alarmprocedure. Ga 
nooit kijken naar een brand. Je kunt gevaar lopen en je zou tevens het bestrijden van de brand 
kunnen hinderen.  
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Ontruiming en evacuatie 

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! 

Houd uitgangen, vluchtwegen en nooduitgangen vrij van obstakels. Zij mogen nooit geblokkeerd 
worden, ook niet aan de buitenzijde! 

Stel jezelf op de hoogte van vluchtwegen en nooduitgangen.  

Transport 
Wegen moeten vrij en begaanbaar worden gehouden. Meerijden met voertuigen is alleen toegestaan 
als daartoe geschikte zitplaatsen aanwezig zijn. Loop nooit achter een voertuig  dat achteruit rijdt. 
Houd je strikt aan de geldende verkeersregels. Zorg er voor dat op je voertuig alle voorzieningen zijn 
aangebracht die de werkzaamheden vereisen, bijv. overdruk. Houd je overal aan de aangegeven 
maximum snelheid. Controleer regelmatig de verlichting, vooral van de aanhangers! Schade en/of 
gebreken melden bij de werkplaats, niets is zo vervelend als je op pad wilt gaan en het werkt niet.  

Afzettingen 
Draag er zorg voor dat gevaarlijke werksituaties doelmatig zijn afgezet. Dit geldt speciaal voor 
ontgravingen en gaten in vloeren en bordessen. Dek gaten zo goed mogelijk af. Plaats 
waarschuwingsborden om anderen attent te maken op gevaarlijke situaties of gevaarlijke 
werkzaamheden.  

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Algemeen 
Tijdens het werk kom je regelmatig in contact met werkomstandigheden, machines alsmede met 
bepaalde giftige of gevaarlijke stoffen, die gevaar kunnen opleveren of je gezondheid kunnen 
schaden. Het geven van een vuistregel voor veilig werken in alle situaties is niet mogelijk. Wel 
vestigen wij je aandacht op een aantal PBM waarmee letsel kan worden voorkomen of beperkt.  

Soort bescherming Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) 

Gehoor Helm oorkappen 

Beugel oorkappen 

Otoplastieken (bij voortdurende blootstelling) 

Hoofd Veiligheidshelm 

Luchtwegen Filtermaskers (stof en gas) 

Oogbescherming Veiligheidsbril 

Gelaatsscherm (werken met hogedrukspuit en/of bij 
slijpwerkzaamheden) 

Handbescherming Werkhandschoenen 

Voetbescherming Veiligheidsschoenen 

Valbescherming Harnasgordels, randbeveiliging of steigers 

Werkkleding Werkkleding volgens bedrijfsregeling 

Veiligheidsvest (nabij verkeer) 

Broek met reflecterende strepen (tussen zonsondergang en 
zonsopgang, nabij verkeer) 

 

De standaard PBM worden aan iedere medewerker bij indiensttreding gratis verstrekt, afgestemd op 
de aard van de functie. Daarna vindt verstrekking plaats naar behoefte en met goedkeuring van de 
desbetreffende leidinggevende en/of afdeling KAM. 

Indien voor specifieke werkzaamheden aanvullende PBM noodzakelijk zijn worden deze voor aanvang 
van de werkzaamheden verstrekt. Onderaannemers dragen zelf zorg voor de door hen benodigde 
PBM.  

Je bent verplicht PBM te dragen waar deze zijn voorgeschreven of staan aangegeven op borden.  
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PBM’s voor onderaannemers en ZZP-ers 
Onderaannemers en ZZP-ers dragen er in principe zelf zorg voor dat de benodigde PBM’s voor 
aanvang van de werkzaamheden aan hun medewerkers beschikbaar zijn gesteld.  

De desbetreffende medewerkers van onderaannemers zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig 
naleven van onze VGM-voorschriften. Indien geconstateerd wordt dat hieraan niet wordt voldaan, dan 
zal de onderaannemer dan wel zijn medewerkers geïnstrueerd worden onze werkplaats te verlaten en 
zullen alle kosten/vertragingen die hieruit voortvloeien aan de onderaannemer in rekening worden 
gebracht.  

 

Persoonlijke Bescherming Middelen  

Werkkleding 
Draag geen loshangende of rafelige werkkleding. Dat is gevaarlijk en bovendien nog slordig 
ook. Draag geen werkkleding die ernstig is vervuild of besmet met olie/chemicaliën; dit kan 

een gevaar betekenen voor je gezondheid. Draag altijd een op de werkzaamheden afgestemde 
overall, bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden, is het dragen van een lasoverall en 
lasschoenen verplicht.  

Veiligheidshesje 
Als je werkzaamheden verricht in nabijheid van (bouw)verkeer, is het verplicht een oranje 
veiligheidshesje te dragen. Bij werkzaamheden langs het spoor is het dragen van een geel 

veiligheidshesje verplicht.  

Handbescherming 
Handen zijn betrokken bij vrijwel alle handelingen tijdens het werk. Het dragen van 
deugdelijke werkhandschoenen voorkomt beschadiging van handen als gevolg van scherpe 

voorwerpen. Het dragen van ringen en andere sieraden is niet verboden, maar wordt sterk afgeraden.  

Bij laswerkzaamheden en werkzaamheden waarbij de kans op snijwonden bestaat is het verplicht om 
veiligheidshandschoenen te dragen. Draag speciale rubber- of kunststofhandschoenen bij het werken 
met gevaarlijke stoffen zoals zuren of andere bijtende stoffen.   

Voetbescherming 
Draag altijd stevige S3 werkschoenen die zijn voorzien van een stalen neus. Draag geen 
schoeisel dat in slechte staat verkeert. Bij het werken met gevaarlijke stoffen dient u S5 

rubber- of kunststof veiligheidslaarzen te dragen.  

Gehoorbescherming 
U bent verplicht gebruik te maken van gehoorbeschermingsmiddelen op plaatsen waar dit is 
aangegeven en waar gevaar bestaat voor de inwerking van lawaai op het gehoororgaan. Dit 

is het geval bij geluidsniveaus hoger dan 80 dB(A).  

In de volgende situaties iet het verplicht om gebruik te maken van deugdelijke gehoorbescherming: 

 Bij alle elektrische zaag- of slijpwerkzaamheden 

 Bij alle laswerkzaamheden in de werkplaats 

Oog- en gelaatbescherming 
Daar waar gevaar bestaat voor oogletsel, ben je verplicht je ogen te beschermen. Draag een 
ruimzichtbril tegen vonken, stof enz. op plaatsen of tijdens werkzaamheden (slijpen, hakken), 

waarbij deze vrijkomen. Draag ook een ruimzichtbril bij het werken met chemicaliën. Draag de juiste 
lasbril bij autogeen en electrisch lassen. Bij werkzaamheden waarbij het hele gelaat dient te worden 
beschermd, moet gebruik gemaakt worden van een gelaatscherm.  

 
 



   

PHB2018.03 versie 03  Pagina 10 

Hoofdbescherming 
Helm op? Altijd!  
Op al onze werken is het verplicht een goedgekeurde veiligheidshelm op te hebben.  

 
De veiligheidshelm dient goed op maat te worden afgesteld.   
Tijdens het werken met draaiende machines moet lang, loshangend haar worden beschermd. 

De veiligheidshelmen bij Van der Ven hebben een levensduur van drie jaar, daarna dient de helm 
vervangen te worden.  

Tips voor gebruik van de veiligheidshelm 

 Leg de veiligheidshelm nooit op de hoedenplank van de auto. Door het scherpe zonlicht loopt de 
kwaliteit van de helm snel terug. Bij onverwachts remmen schiet de helm als een projectiel door 
de auto.  

 Het binnenwerk maakt deel uit van de helm. Helm en binnenwerk vangen een groot deel van de 
klap op, dien anders door de nekwervels zou moeten worden opgevangen. Een goede instelling 
van het binnenwerk is daarom erg belangrijk. Zorgvuldig instellen verhoogt ook het draagcomfort.  

 Als een helm een harde klap heeft gehad of van hoogte is gevallen, vervang hem dan.  

 Plak geen stickers op de helm. De lijm van de sticker kan het kunststof aantasten. Stickers die 
Van der Ven uitgeeft voor op de helm zijn speciaal gemaakt van daarvoor geschikt materiaal 
zodat deze sticker de helm niet kan aantasten.  

Stofafzuiging 
Bij werkzaamheden waar zich stof ontwikkelt, dien je gebruik te maken van gereedschap met 
afzuiging en een adembeschermingsmiddel.  

Adembescherming 
Op plaatsen waar de mogelijkheid zich voordoet dat je schadelijke dampen of stoffen kunt 
inademen, dien je gebruik te maken van adembeschermingsmiddelen. Voor het gebruik van 

alle adembeschermingsmiddelen is een speciale instructie noodzakelijk. De volgende 
adembeschermingsmiddelen zijn verkrijgbaar.  

 Stofmaskers 
Stofmaskers dienen te worden gedragen bij het werken in een stoffige omgeving. Wanneer er 
sprake is van giftig of gevaarlijk stof, dienen speciale stofmaskers te worden toegepast.  

 Gasmaskers 
Gasmaskers, patroonfiltermaskers of filterbusmaskers dienen te worden gedragen wanneer niet te 
hoge concentraties schadelijke gassen of dampen aanwezig zijn. Ze worden ook toegepast bij 
kortdurende werkzaamheden en als vluchtmasker.  

Let op! Stof- en/of gasmaskers mogen alleen worden toegepast zolang er minimaal 20% 

zuurstof in de ruimte is.  

 Persluchttoestellen en gaspakken 
Deze toestellen en pakken mogen pas worden gebruikt nadat een uitgebreide training in werking 
en toepassing heeft plaatsgevonden. Ze worden toegepast in extreme situaties of wanneer er 
geen zuurstof aanwezig is.  
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Bijzondere werkzaamheden  

 

Werken op hoogte 

Vanaf 2,5 meter hoogte is er sprake van werken op hoogte.  
Maar ook bijvoorbeeld werken boven water of verkeer wordt gezien als werken op hoogte, 

ook al bij een hoogteverschil < 2,5 meter.  

Valbeveiliging 
Bij werken op hoogte is het gebruik van valbeveiligingsmiddelen verplicht. Als er geen collectieve 
valbeveiliging is aangebracht (bijvoorbeeld steigers of randbeveiliging) is het dragen van een 
goedgekeurde harnasgordel met valdemper verplicht. Harnasgordels dienen jaarlijks door een daartoe 
deskundig persoon te worden gecontroleerd.  

Bij werken vanuit kraanbakken en hangsteigers dienen ook harnasgordels als extra beveiliging te 
worden toegepast.  Na een val dient de gordel te worden vernietigd. Lever deze daartoe in bij je 
leidinggevende.  

Steigers en stellingen 
Gebruik alleen goedgekeurd stelling- en steigermateriaal, dus geen stoelen, kisten, vaten e.d. Laat 
stellingen alleen door vakbekwaam personeel opbouwen, veranderen of afbreken. De steiger dient 
voorzien te zijn van een groene steigerkaart en regelmatig door een deskundige te worden 
gecontroleerd. Breng nooit zelf veranderingen aan stellingen aan. Controleer regelmatig de leuningen 
en ladders op doelmatigheid wanneer je een stelling betreedt. Let erop dat de vloeren volledig dicht 
zijn en dat stellingplanken niet kunnen wippen.  

Steigers dienen te zijn voorzien van leuningen, kantplanken en werkvloeren en te worden opgebouwd 
volgens de steigerrichtlijn.  
Laat nooit materiaal en gereedschap op werkvloeren achter (val- en struikelgevaar).  
Als een bouwlift wordt gebruikt is deze uitsluitend bestemd voor transport van materiaal, en niet voor 
personen. 

Rolsteigers 
Rolsteigers worden op het werk regelmatig toegepast. Op een rolsteiger mogen tijdens het 
verplaatsen geen mensen aanwezig zijn. Het is belangrijk dat de bodem waarop de steiger moet 
worden geplaatst, vlak is. De werkvloer van een rolsteiger moet goed dicht zijn en de leuning moet zijn 
aangebracht. De maximale vloerhoogte van een rolsteiger is 8 meter voor buiten en 12 meter voor 
binnen.  

De remmen aan de wielen moeten zijn vastgezet voor je de steiger opgaat. Met hulpstukken kan de 
stabiliteit van de rolsteiger worden vergroot. De wielen van een rolsteiger moeten geblokkeerd zijn 
voordat de steiger beklommen mag worden. Het gebruik van rolsteiger boven windkracht 6 is 
verboden. Beklim rolsteigers uitsluitend via de binnenzijde.  

Vloersparingen 
Wanneer er openingen in vloeren zijn of mogelijkheid tot vallen van > 2,5 meter, dan dient een veilige 
steiger, stelling, bordes of werkvloer te worden geplaatst. Indien dit niet mogelijk is, dan dient een 
doelmatig hekwerk of leuning tot ten minste 1 meter boven werkvlak te worden aangebracht. Wanneer 
het aanbrengen van genoemde maatregelen grotere gevaren met zich meebrengt dan de eigenlijke 
werkzaamheden, kan volstaan worden met sterke en grote vangnetten of het dragen van een 
veiligheidsgordel met vanglijn.  

Ladders 
Aan het gebruik van ladders zijn voorwaarden verbonden. Alleen bij korte klussen of als een veiliger 
alternatief als een steiger of hoogwerker op een bepaalde plek niet mogelijk is of als dit niet 
noodzakelijk is vanwege het geringe risico, mag de ladder nog worden gebruikt. Er zijn 
opdrachtgevers waar het gebruik van ladders helemaal verboden is, ook voor korte klussen. Stel je 
voldoende op de hoogte van de regels hieromtrent bij je opdrachtgever.  
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Wanneer u toch een ladder moet gebruiken, kies dan de juiste. Zorg ervoor dat de ladder van de 
goede lengte is. Laat een ladder 1 meter uitsteken boven de vloer of plaats waar hij naar toe leidt. 
Bind rechte ladders en schuifladders bovenaan vast. Ga een ladder op en af met het gezicht naar de 
ladder toe en houd beide handen vrij voor het klimmen en afdalen. Ga nooit op de bovenste sport van 
een ladder staan. Gebruik een lijn voor het ophijsen en neerlaten van materialen.  

 

 

 

Bron: Arbouw 
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Werken met (hand)gereedschappen 

Algemeen 
In de eerste plaats dien je jezelf te houden aan de gebruiksaanwijzing en instructies die bij de 
machines en gereedschappen worden verstrekt. Het is niet toegestaan op de machine aangebrachte 
beveiligingen te verwijderen of te overbruggen. Alle elektrische handgereedschappen en machines 
zijn voorzien van een sticker met de datum waarop er opnieuw moet worden gekeurd. Als deze datum 
is verstreken of wanneer er geen sticker aanwezig is op het apparaat of elektrisch (hand)gereedschap 
mag dit niet worden gebruikt. Meld verlopen keuringsdata of afwezigheid van een sticker bij je 
uitvoerder. 

De medewerker draagt de 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.  

Keuring van materieel 
Alle vast opgestelde machines en het elektrisch handgereedschap dat door ons gebruikt wordt, moet 
minstens eenmaal per jaar worden gekeurd aan de hand van de NEN 3140 norm.  
De keuringen worden gecoördineerd door de keurmeesters die bevoegd en bekwaam zijn om 
elektrische handgereedschappen te keuren.  

Keuringssticker 
Al het goedgekeurde materieel is voorzien van een geldige keuringssticker. Ook materieel van 
onderaannemers moet aan deze eis voldoen. Als het materieel niet voorzien is van de keuringssticker 
of voorzien is van een roodwit lintje, dan mag het materieel niet gebruikt worden. Informeer direct de 
uitvoerder.  

Compressoren, generatoren en lasapparatuur 
Laskabels, luchtslangen en tijdelijke electrische leidingen moeten zodanig worden aangebracht dat zij 
geen hinder of struikelgevaar opleveren. Borg de koppelingen . Afsluiters, schakelaars e.d. moeten 
voorzien zijn van opschriften. Gebruik geen leidingen waarvan niet bekend is waarvoor deze dienen. 
Zorg dat compressoren, generatoren e.d. altijd voorzien zijn van een brandblusser. Schakel bij het 
bijvullen van brandstof de apparatuur uit en gebruik een lekbak.  

Machines in werkloodsen 
Alle machines moeten doelmatig zijn beveiligd. Iedereen die een machinaal aangedreven zaag, 
metaalschaar of een andere machine bedient, moet op de hoogte zijn van alle veiligheids- en 
bedieningsvoorschriften die gelden bij bediening van de machine. Schakel bij instel- en 
reparatiewerkzaamheden aan de machine de stroomtoevoer uit. Bedien geen machines waarvoor je 
niet bent opgeleid.  

Handgereedschappen 
Controleer dagelijks alle handgereedschappen. Gebruik altijd het juiste gereedschap bij uitvoering van 
een werk. Gebruik geen beschadigd of defect gereedschap zoals versleten sleutels, beitels, bijlen etc. 
Verwijder tijdig bramen van slagsleutels, beitels enz. Houd je gereedschap netjes en berg het op in 
een gereedschapskist.  

Het is verboden beveiligingen of eindschakelaars op apparatuur te veranderen of te verwijderen.  
Het openen of verwijderen van beschermkappen en andere beveiligingen van in bedrijf zijnde 
apparatuur is verboden.  

Voor bewerking van materialen dient gereedschap gebruikt te worden voorzien van stofafzuiging in 
combinatie met een adembeschermingsmiddel. Blootstelling aan stof moet voorkomen worden. Alleen 
wanneer het technisch niet mogelijk is met afzuiging te werken, dient ‘nat’ gewerkt te worden.  

Electrische apparaten 
Electrische apparaten mogen alleen door electriciens worden aangesloten. Deze apparaten moeten 
altijd geaard zijn. Handgereedschappen moeten van het dubbel geïsoleerde type zijn en mogen nooit 
worden geaard. Laat onderhoud aan electrische gereedschappen uitsluitend verrichten door daartoe 
bevoegde personen.  
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Aandachtspunten bij gebruik elektrisch handgereedschap: 

 Controleer voor elk gebruik visueel het gereedschap op mogelijke gebreken en geldige 
keuringssticker. Meld gebreken direct bij de uitvoerder. 

 Zorg ervoor dat je geen nieuw gereedschap in gebruik neemt zonder VDV registratienummer. 
Raadpleeg bij twijfel eerst de uitvoerder.  

 Gebruik gereedschappen alleen voor het werk waarvoor ze bestemd zijn. Defecte 
gereedschappen moeten door de werkplaats worden gerepareerd. Repareer nooit zelf, maar 
meld het defect bij de uitvoerder. 

 Gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen. Dodemansknoppen mogen nooit worden 
vastgezet of verwijderd. 

 Bij boormachines dien je rekening te houden met eventueel vastlopen, waardoor de machine uit 
je handen kan slaan.  

 Houd snoeren van de vloer en hang ze op.  

 Leg stekkers niet in plassen. 

 Plaats verdeelkasten zo dicht mogelijk bij het voedingspunt 

 Gebruik goede aarding 

 Bij gebruik van kabelhaspels deze altijd geheel afrollen 

 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 na je werk, zodat een volgende dit niet meer hoeft 
te doen voor hij begint. 

 Houd gereedschap en materiaal weg van bordesranden en vloeropeningen.  

 

Werken met gevaarlijke stoffen 

Houd je bij het gebruik van gevaarlijke stoffen aan de gebruiksaanwijzing en instructies die bij de 
stoffen worden verstrekt. Dit is ook van belang bij het werken in verontreinigde grond.  

Vang geen werkzaamheden aan met gevaarlijke stoffen zonder dat je de chemiekaart (MSDS) of een 
nadere uitleg daarvan hebt ontvangen. Bij twijfel over de gevaren van de gevaarlijke stof altijd direct 
contact opnemen met je uitvoerder.  

Vraag altijd naar: 

 de naam van het product 

 de giftigheid 

 de te nemen veiligheidsmaatregelen / toe te passen PBM 

Bij het werken met gevaarlijke stoffen dien je je persoonlijke hygiëne goed in acht te nemen. Was je 
handen en gezicht voor het roken, eten, drinken en naar het toilet gaan. Rook, eet en drink niet op de 
werkplek.  

Laat verwondingen, hoe klein ook, altijd direct door een deskundige behandelen. Meld chemische 
reactieverschijnselen onmiddellijk. Let ook op brandgevaar. Verschoon je werkkleding tijdig en laat 
deze regelmatig wassen.  

Voorkom morsingen of verdere verspreiding van de vervuiling. Probeer stankklachten te voorkomen 
door verdampende producten af te dekken of verdamping op andere wijze tegen te gaan. Houd 
rekening met ons milieu! 
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Werken in besloten ruimten 

Algemeen 
Het werken in besloten ruimten vraagt speciale aandacht. Onder besloten ruimten verstaan we oa 
riolen, putten en kelders. Meestal zijn deze ruimten lang dicht geweest en daardoor niet geventileerd. 
Maak bij werkzaamheden in besloten ruimten goede werkafspraken. Plaats altijd 1 persoon buiten de 
ruimte als mangatwacht. Ga nooit alleen zonder mangatwacht in een besloten ruimte. Zorg voor 
voldoende ventilatie of draag adembeschermingsapparatuur. Alleen onafhankelijke adembescherming 
is hier toegestaan. Voordat je de ruimte betreedt is het nodig om door middel van metingen te bepalen 
of er in de ruimte: 

 Voldoende zuurstof is (tenminste 20 vol. %) 

 Geen brandgevaarlijk of explosief gasmengsel aanwezig is, dwz dat er minder dan 10% van de 
onderste explosiegrens door de meter wordt aangegeven 

 Geen giftig gasmengsel aanwezig is: in elk geval beneden de mac-waarde 

Tijdens de werkzaamheden in de besloten ruimte moeten deze metingen continue worden gedaan.  

Electrische gereedschappen en hulpapparatuur 
Bij het werken in besloten ruimten mogen leidingen en kabels niet via dezelfde opening (mangat) 
worden geleid als waardoor de ruimte wordt betreden, tenzij er geen andere oplossing is. In besloten 
ruimten mag alleen gereedschap en verlichting met een veilige spanning worden gebruikt. Bij laswerk 
in een besloten ruimte dient de lasrook te worden weggezogen of er moet worden geventileerd.  

Fabrieksinstallaties 
Controleer altijd of in de besloten ruimte aanwezige apparatuur zoals roerwerken e.d. niet plotseling in 
werking kan treden. Alle aan de besloten ruimte gekoppelde leidingen dienen te zijn losgemaakt of te 
zijn afgesloten en geborgd. Let erop dat afsluiters in riolen dicht staan en zijn geborgd, zodat deze niet 
onverhoopt kunnen volstromen.  

 

Werken met grote machines 

Kranen 
Controleer regelmatig de kraan waar u mee werkt. Denk hierbij ook aan de opstelling en de schotten 
waar de machine evt op is geplaatst. Houd rekening met de plaats van ondergrondse leidingen bij het 
afstempelen. Gebruik alleen goedgekeurde hijsmiddelen. Vernieuw tijdig hijs- en trekdraden. Plaats de 
juiste waarschuwingsborden wanneer er met deze machines wordt gewerkt. Blijf buiten het 
draaibereik. Bediening van dit materieel is alleen toegestaan door hiertoe bevoegd personeel. Spreek 
de juiste hijssignalen af met de machinist. Hijskabels waarmee getrokken is, mogen niet meer worden 
gebruikt voor hijswerkzaamheden en dienen als zodanig te worden gemerkt.  

Grondverzetmachines 
Het werken met grondverzetmachines vraagt speciale aandacht. De machines zijn vaak zeer 
wendbaar en de machinist kan niet altijd personen in de buurt zien. Zorg ervoor dat je altijd buiten 
bereik van de machine of de graafbak blijft. Zorg ervoor dat de machinist je steeds kan zien. Rijd niet 
mee op grondverzetmachines, tenzij je gebruik kunt maken van een speciaal daarvoor bestemde 
zitplaats.  

Tractoren en vorkheftruck 
Voor het werken met de heftruck is een training noodzakelijk, neem geen plaats op een vorkheftruck 
zonder de juiste training. Houd je strikt aan de verkeersregels. Vraag om een uitkijk wanneer je 
achteruit moet rijden en onvoldoende zicht hebt. Laat de motoren niet nodeloos onbelast lopen. Rijd 
voorzichtig binnen gebouwen. Houd rekening met de maximale belasting van vorkheftrucks. Verplaats 
nooit personen dmv de hefinrichting. Rijd steeds met gestreken last en breng vorken geheel omlaag 
bij onbelast rijden of voor het parkeren. Scherm de lepels af, bijv met een pallet, als je jezelf op de 
openbare weg bevindt.  
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Eisen bestuurder vorkheftruck 

 Bestuurder dient ten minste 16 jaar oud te zijn en tot zijn 18e jaar mag de bestuurder uitsluitend 
een heftruck besturen onder adequaat deskundig toezicht 

 Bestuurder dient vertrouwd te zijn met de bedieningsvoorschriften 

 Bestuurder moet kunnen bepalen wat maximale hefvermogen en maximale hefhoogte van de 
truck is 

 Bestuurder dient na instructie de benodigde vaardigheden te bezitten 
 
Voordat je plaatsneemt op de heftruck, melden bij de werkplaats voor de instructie.  

 

Overige werkzaamheden  

Wegenbouw 
De aanleg van wegen heeft vaak ingrijpende gevolgen voor het wegverkeer. Zorg voor voldoende 
markeringen en waarschuwingsborden bij wegwerkzaamheden. Draag zorg voor je eigen veiligheid 
door het dragen van reflecterende veiligheidshesjes.  

Putten en sleuven 
Bij werkzaamheden in of aan putten en sleuven zijn er bijzondere risico’s. Let op evt voorkomende 
ondergrondse kabels en leidingen. Stapel geen zware materialen langs de sleuf. Denk aan het 
plaatsen van ladders zodat er een afdoende vluchtweg is. Zorg voor voldoende talud of borg de sleuf 
tegen instortingsgevaar. Bij sleuven dieper dan anderhalve meter moeten er in ieder geval 
maatregelen worden getroffen om instorten van de wanden te voorkomen. Mogelijk is een gasmeting 
noodzakelijk. Dank ook aan de veiligheid van anderen, dus zorg voor voldoende afzetting. Zorg ervoor 
dat verkeer zover mogelijk van de sleuf verwijderd blijft.  

Bijzonderheden  
Naast de gebruikelijke civiele werkzaamheden voeren wij ook nog talloze andere bijzondere werken 
uit. Veel van deze werkzaamheden hebben een verhoogd risico tav veiligheid en gezondheid. De 
volgende werkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd door ervaren en daarvoor opgeleid 
personeel. 

 Asbestverwijdering 

 Hogedrukreiniging 

 Bodemsaneringswerken 

 Werkzaamheden met perslucht 
 

Deze werken worden uitgevoerd adhv speciaal opgestelde veiligheidsprocedures of draaiboeken. De 
uitvoerenden kunnen deze werken dan ook pas aanvangen na een instructie of nadat een speciale 
opleiding is gevolgd. Voorts geldt dat jeugdigen (onder de 18 jaar) slechts onder bepaalde 
voorwaarden werkzaamheden mogen verrichten met een bijzonder risico. Welke werkzaamheden en 
voorwaarden dat precies zijn, is bekend bij de uitvoerders.  
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Toolbox en inspecties 

Toolboxmeeting 
Gedurende je werkzaamheden zal je regelmatig worden geconfronteerd met toolboxmeetings. Alle 
aanwezigen op de bouwplaats zijn verplicht de meetings bij te wonen. Dus ook onderaannemers, 
inleenkrachten, stagiairs etc.  

In een toolboxmeeting wordt door leidinggevenden ism de afdeling KAM voorlichting gegeven over 
risico’s en maatregelen tegen gevaren bij uw werk. Tijdens zo’n bijeenkomst worden ook milieu- en/of 
kwaliteitsonderwerpen besproken. Heb je vragen of problemen op het gebied van KAM, dan kun je die 
ook bespreken tijdens de toolboxmeetings. Toolboxen kennen een wettelijke grondslag en het 
bijwonen ervan is verplicht.  

Werkplekinspecties  
Regelmatig worden er op het werk werkplekinspecties gehouden. Dit gebeurt adhv een daarvoor 
bestemd formulier. Het kan zijn dat je door de uitvoerder wordt gevraagd mee te lopen met zo’n ronde. 
Doe dit dan, want iedereen kijkt op zijn eigen manier aan tegen de werkplek. Jij bent de expert en 
niemand weet beter dan jij, hoe het veilig kan. Veiligheid? Dat doen we samen! 

V&G plan 
Een V&G plan is een plan van aanpak voor grote projecten of projecten waar bijzondere VGM-risico’s 
aanwezig zijn.  

Tijdens de startwerkinstructie bespreekt de uitvoerder voor aanvang van de werkzaamheden van het 
project samen met de medewerkers de specifieke risico’s die aan het project zijn verbonden. In deze 
instructie wordt het soort project besproken, de werkwijze, de specifieke VGM-risico’s en de te 
gebruiken PBM.  
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Wat te doen bij een ongeval 

Mocht je ondanks alle (veiligheids)voorzorgsmaatregelen onverhoopt te maken krijgen met een 
ongeval, volg dan de volgende aanwijzingen.  

 Let op gevaar! 
Voorkom het ontstaan van verdere ongevallen. 

 Zorg voor het slachtoffer  

 Waarschuw een bedrijfshulpverlener of bel 112; vermeld bij een telefonische melding: 

 je naam en functie 

 de plaats van het ongeval 

 de aard of het ontstaan van het ongeval 

 het aantal slachtoffers 

 de vermoedelijke letsels 

 Waarschuw je leidinggevende 

 Begeleid het slachtoffer bij eventueel vervoer naar het ziekenhuis 

 Waarschuw direct (binnen een uur) de afdeling KAM bij ernstige ongevallen (vermoedelijk 
arbeidsverzuim of erger) 

 Neem maatregelen om herhaling van het incident te voorkomen 

 Vul altijd een ongeval meldingsformulier in. Dit formulier dient binnen 24 uur na het ongeval in het 
bezit te zijn gesteld van de afdeling KAM. De afdeling KAM dient namelijk in de volgende 
gevallen de Inspectie SZW op de hoogte van het ongeval te brengen: 

 Ongeval met dodelijke afloop 

 Ongeval met kans op blijvend lichamelijk/geestelijk letsel 

 Ongeval met als gevolg een ziekenhuisopname langer dan een dag 

Let op! In iedere keet hangt een calamiteitenkaart met daarop de noodnummers 

 

Meld ook bijna-ongevallen en onveilige situaties bij je leidinggevende zodat hij een meldingsformulier 
kan invullen voor de afdeling KAM. Het melden van bijna-ongevallen en onveilige situaties is van groot 
belang om omgevallen met persoonlijk letsel te kunnen voorkomen! 

Ook medewerkers van onderaannemers en inleenkrachten zijn verplicht (bijna)ongevallen en onveilige 
situaties te melden bij onze uitvoerder.  
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Veiligheidsgedrag 
 
 
Voorbeelden GEWENST veiligheidsgedrag 
 
Persoonlijk, werkplek 
Medewerker voert een goede LMRA uit en draagt volledige PBM 
Medewerker doet extra moeite zichzelf te beschermen 
Medewerker doet extra moeite de werkplek en collega’s te beveiligen 
Medewerker kaart onveilige situaties aan, lost deze op en start het werk pas als het veilig is 
 
Project 
Werknemers starten een karwei met een goede werkhouding 
Er wordt zonder letsel en schade gewerkt gedurende een bepaalde periode 
Medewerkers stellen een veiliger werkmethode voor en voeren deze daarna uit 
Medewerkers zijn een voorbeeld voor derden  
 
 
 
Voorbeelden ONGEWENST veiligheidsgedrag 
 
Licht: kans op EHBO, beperkte schade 
Verkeerde of ontbrekende PBM 
Slechte housekeeping werkplek 
Verkeerd gebruik gereedschap 
 
Matig: kans op rapporteerbare ongevallen, serieuze schade 
Niet dragen voorgeschreven PBM 
Niet gebruiken van alarmeringsmiddelen wanneer verplicht (H2S, Ox/Ex, CO pieper) 
Klimmen met materiaal in de handen 
Negeren van afzettingen 
Overschrijden maximumsnelheid met voertuigen 
Bellen in het voertuig of smartphone gebruiken 
 
Ernstig/zeer ernstig: kans op zware ongevallen, grote schade 
Overtreden essentiële veiligheidsregels 
Overbruggen of verwijderen van beveiligingen 
Onder invloed zijn van drugs en/of alcohol op het werk  


