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1.0 Doel 

Deze beleidsnotitie heeft tot doel het beschrijven van de algemene Veiligheids- en 

gezondheidsregels binnen Enecogen.  

2.0 Toepassingsgebied 

 

Deze beleidsnotitie is primair van toepassing op eigen personeel, contractors, dienstverleners, 

leveranciers (hierna “opdrachtnemer” genoemd) die werkzaamheden verrichten op de site van 

Enecogen. 

 

3.0 Definities 

 

3.1 Algemene veiligheidsregels 

 

Zowel Enecogen personeel als de Opdrachtnemer zal alle met het werk samenhangende 

voorzorgsmaatregelen nemen om ongevallen, schades en/of aantasting van het milieu te 

voorkomen. Het naleven van de Enecogen-veiligheidsprocedures en wettelijke bepalingen 

berust nooit op vrijblijvendheid. Onveilige en/of ongewenste situaties die ter kennis van 

Enecogen personeel of de Opdrachtnemer zijn gekomen, dienen direct weg te worden 

genomen. Onveilige en/of ongewenste situaties dienen direct aan de Enecogen-contactpersoon 

gemeld te worden. 

 

Enecogen heeft het recht om bij het constateren van een onveilige situatie en/of onveilige 

werkmethode de Opdrachtnemer te verplichten hierin direct verandering te brengen op een 

door Enecogen te bepalen werkwijze en termijn. Enecogen behoudt zich het recht voor om in 

voornoemde situaties de werkzaamheden te laten staken zonder dat tot schadevergoeding 

wordt overgegaan. 

 

3.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen, die door Enecogen verplicht zijn gesteld en/of voor 

een veilige uitvoering van het werk noodzakelijk zijn, dienen door de Opdrachtnemer vóór 

aanvang van het werk aan zijn personeel verstrekt te worden. 

 

Enecogen verstrekt de persoonlijke beschermingsmiddelen aan haar eigen mensen. 

3.2.1 Veiligheidshelmen 

 

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht op alle aangegeven locaties. 

3.2.2 Veiligheidsbrillen 
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Het dragen van een veiligheidsbril met zijkapjes of daaraan gelijkgesteld type is verplicht op 

alle aangegeven locaties. 

3.2.3 Veiligheidswerkkleding 

 

Het dragen van geschikte veiligheidswerkkleding is verplicht op alle aangegeven locaties. 

3.2.4 Veiligheidsschoenen 

 

Het dragen van veiligheidsschoenen (S3) of laarzen (S5) is verplicht. 

Ontheffing geldt alleen voor kantoren en aangegeven veilige looproutes. 

 

3.3 Aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

Indien de werkzaamheden of werkplek dit vereisen, dient in voorkomende gevallen gebruik te 

worden gemaakt van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: 

 

• Gehoorbescherming. 

• Adembescherming (stofmasker, gasfilterbus, onafhankelijke adembescherming). 

• Ruimzichtbril (hak-, bik- en slijpwerkzaamheden en / of etsende / bijtende stoffen). 

• Gelaatscherm (hogedruk vloeistofreiniging, werken met etsende/bijtende  

vloeistoffen). 

• Valbeschermingsmiddelen. 

 

3.4 Roken 

 

Op het terrein en in kantoren geldt een algemeen rookverbod. Roken is alleen toegestaan in de 

daarvoor aangewezen ruimten. Bij overtreding van het rookverbod wordt betrokkene direct van 

het terrein verwijderd. 

3.5 Alcohol en drugs 

 

Bij Enecogen gelden ten aanzien van alcohol en drugs de volgende regels: 

• Het meenemen van en het gebruik van alcoholhoudende dranken en drugs is op het 

terrein verboden. In geval van voorgeschreven medicatie of levering 

geschenken/cadeau’s is voorafgaande informatie aan en toestemming door MT 

vereist. 

• Het werken onder invloed van alcohol/drugs is ten alle tijde verboden.  

• Enecogen heeft het recht om personen van wie de verdenking bestaat, dat zij onder 

invloed zijn van alcohol en/of drugs van het terrein te verwijderen. 

• Enecogen behoudt zich het recht voor om medewerkers (eigen en van derden) in de 

gelegenheid te stellen tot het ondergaan van een test naar de aanwezigheid van 

alcohol en/of drugs. Van een ieder wordt verwacht volle medewerking te verlenen. 

In geval van weigering wordt de toegang tot het terrein ontzegt.  
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3.6 Fotograferen 

 

Het is verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Enecogen foto- , film 

om ander beeldmateriaal te vervaardigen en/of in diverse media te brengen (internet, TV, 

vakbladen e.d.). 

 

3.7 Werkplek 

 

Het is de Opdrachtnemer en zijn personeel verboden om zich op andere locaties te begeven, 

dan het gebied waar zij hun werkzaamheden moeten uitvoeren. Overtreding van dit verbod, 

kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben. 

 

 

 

3.8 Good-housekeeping 

 

De Opdrachtnemer dient er dagelijks zorg voor te dragen, dat de werkplek en tijdelijke 

accommodatie steeds ordelijk en opgeruimd is. Bij in gebreke blijven zal de opdrachtgever op 

kosten van de Opdrachtnemer laten opruimen. 

 

3.9 Verkeersregels 

 

Op het terrein gelden de voorschriften uit de Wegen Verkeerswet en het Reglement 

Verkeersregels en Verkeerstekens. De maximale snelheid wordt via borden aangegeven, deze 

bedraagt 15 kilometer per uur. Het parkeren van voertuigen op het terrein, mag uitsluitend op 

de daarvoor aangewezen plaatsen. Blushydranten en/of vluchtwegen dienen te allen tijde 

vrijgehouden te worden. 

 

3.10 Diefstal en vernieling 

 

Enecogen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van eigendommen 

van Opdrachtnemers en/of hun personeel. Bij constatering van diefstal of vernieling dient de 

Opdrachtnemer dit direct te melden bij de Enecogen-contactpersoon. Van de diefstal of 

vernieling dient de Opdrachtnemer een rapport op te stellen. De Opdrachtnemer dient ingeval 

van diefstal zelf aangifte te doen bij de politie. 

 

3.11 Betreden van fabrieken en/of installaties 

 

Iedere Opdrachtnemer is verplicht vóór het betreden van een fabriek of procesinstallatie zich te 

melden in de controlekamer. Bij het verlaten van het werkgebied moet men zich altijd weer 

afmelden. Bij het verlaten van het werkgebied moet men zich altijd weer afmelden. 

 

3.12 Werkvergunningen 
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Voor het uitvoeren van werkzaamheden in operationele gebieden is altijd toestemming van de 

beheerder vereist. De Opdrachtnemer mag pas met zijn werkzaamheden beginnen nadat aan 

hem een geldige werkvergunning is verstrekt en de voorwaarden zijn begrepen. 

Voor het aanvragen van een werkvergunning wordt verwezen naar de veiligheidsprocedure 

“Werkvergunningen”. 

 

3.13 Taak Risico Analyse (TRA) 

 

In voorkomende gevallen kan door Enecogen geëist worden, dat de Opdrachtnemer vóór 

aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerd werkplan met een Taak Risico Analyse 

(TRA) opgesteld. Deze dient de goedkeuring te hebben van tenminste de shiftteamleader. 

Voor het opstellen van een TRA wordt verwezen naar werkinstructie Taak Risico Analyse 

 

3.14 Dagelijkse veiligheidsinstructie 

 

De leidinggevende van de Opdrachtnemer dient dagelijks voor aanvang van de 

werkzaamheden zijn medewerkers te instrueren met betrekking tot: de te nemen 

veiligheidsmaatregelen, naleven van de werkvergunning voorwaarden en het bespreken van de 

eventueel opgestelde TRA. 

 

3.15 Arbeids- en rusttijden 

 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de arbeids- en rusttijden van zijn 

personeel en/of die van zijn onderaannemer conform de Arbeidstijdenwet. De Opdrachtnemer 

dient dagelijks de gewerkte uren van zijn personeel bij te houden. Bij bijzondere 

omstandigheden zoals hitte of extreme koude dient men in overleg met operations passende 

maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld: vaker (drink) pauze in te lassen.  

 

3.16 Overwerk en/of ploegendienst 

 

Overwerk en/of werken in ploegendienst is, met uitzondering van medewerkers van de afdeling 

Operations, alleen toegestaan bij incidentele en onvoorziene omstandigheden. 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de gestelde dagdiensttijden dient de 

Opdrachtnemer altijd toestemming te hebben van de Enecogen-contactpersoon. 

Overwerk mag uitsluitend plaatsvinden, nadat de daarvoor bestemde aanmeldingslijst voor 

akkoord is getekend door de Enecogen-contactpersoon.  

 

Met nadruk wordt erop gewezen dat zonder toestemming van de Enecogen-contactpersoon 

geen overwerk op het terrein uitgevoerd mag worden. Wanneer personeel na dagdiensttijd 

en/of in het weekend het terrein wil 

betreden, dan wordt door alleen toegang verleend, indien dit vooraf is aangemeld. 

 

3.17 Schaft-, was- en/of kleedruimten 
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Tenzij anders overeengekomen dienen alle faciliteiten met betrekking tot schaft-, was- en/of 

kleedruimten, door de Opdrachtnemer zelf verzorgd te worden. Uitgangspunt is dat Enecogen 

faciliteiten niet beschikbaar zijn voor personeel van Opdrachtnemers. 

 

3.18 Veiligheidsrondgangen 

 

Om het veiligheidsbewustzijn van lijn- en uitvoerende medewerkers te bevorderen worden 

veiligheidsrondgangen gelopen. Hiervoor wordt verwezen naar veiligheidsprocedure 

Veiligheidsobservatie rondgangen”.  

In voorkomende gevallen zal de leidinggevende van de Opdrachtnemer 

worden verzocht om deel te nemen aan een veiligheidsrondgang, in welk geval deze verplicht 

is deel te nemen. 

 

Van de Opdrachtnemer wordt geëist, dat zijn leidinggevende dagelijks de werkplek controleert 

op onveilige handelingen en/of -situaties, good-housekeeping en het naleven van voor het 

werk geldende veiligheidsregels. 

Indien hij een situatie aantreft die niet aan de geldende eisen voldoet legt hij het werk stil 

totdat een goede situatie hersteld is. Indien stillegging van het werk niet mogelijk is, meldt hij 

de aangetroffen situatie onmiddellijk aan de Enecogen-contactpersoon en overlegt met hem 

over de te treffen maatregelen. 

3.19 Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) 

LMRA staat voor Laatste Minuut Risico Analyse. 

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

elimineren van risico’s en gevaarlijke omstandigheden, die tot een incident kunnen leiden. 

Er wordt dus niet begonnen met het werk, als de gevaren niet geëlimineerd kunnen worden en 

de risico’s niet beheerst zijn.  

Een LMRA is een korte risico-beoordeling die uitgevoerd wordt door degene die de 

werkzaamheden daadwerkelijk gaat verrichten.  

Een LMRA wordt op ieder moment van elke dag, op de werkplek en direct voor aanvang van de 

werkzaamheden uitgevoerd. Dus niet alleen nadat de standaard voorzorgsmaatregelen zijn 

genomen, maar ook bij verandering van de werkzaamheden en omstandigheden, na een 

voorval en/of korte werkonderbreking. 
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4.0 Life Saving Rules  

 

5.0 Bijlagen 

geen 

6.0 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 

• COVID-19 toegevoegd. 

 

  


