Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.
Basis Bouwplaats en Gedrag regels
Gedrag
▪ Behandel een ander met respect. Agressie, discriminatie en ongepast taalgebruik wordt niet
getolereerd en is onderhevig aan het Zero Tolerance beleid.
▪

Neem deel aan voorlichting en instructie. Jouw werkzaamheden en de daarbij behorende
specifieke risico’s en maatregelen worden daarin besproken.

▪

Volg aanwijzingen van de uitvoering altijd op.

▪

Kijk, voordat je begint met jouw werkzaamheden, of je veilig, gezond en milieuvriendelijk kunt
werken. Doe een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

▪

Spreek elkaar altijd aan op onveilig gedrag.

▪

Legitimeer jezelf met een geldig identiteitsbewijs als daar om wordt gevraagd.

Medicijnen, alcohol, drugs en roken
▪ Meld medische aandoeningen en het gebruik van medicijnen, die het gedrag en/of het
reactievermogen kunnen beïnvloeden aan jouw leidinggevende en de bedrijfsarts.
▪

Het gebruiken, onder invloed zijn en/of in het bezit hebben van alcohol en/of drugs is verboden en
valt onder het Zero Tolerance beleid.

▪

Roken is niet toegestaan op de bouwplaats.

Belangrijke afspraken
▪ Aanslaan van lasten mag alleen worden uitgevoerd door werknemers die in het bezit zijn van een
certificaat “Aanslaan van lasten”. Deze werknemers zijn herkenbaar.
▪

Bouwen, wijzigen en demonteren van steigers mag alleen worden uitgevoerd door
steigerbouwers, die in het bezit zijn van een erkend certificaat steigerbouw.

▪

Laat beveiligingen, bijvoorbeeld leuningen, verankeringen en achteruitrijbeveiligingen, intact.

▪

Maak oogcontact met de machinist of bestuurder voor je jezelf binnen het draaibereik van
materieel en nabij transportmiddelen begeeft.

▪

Telefoneren en/of berichten lezen of versturen tijdens het besturen of gebruiken van
machines/werktuigen en transportmiddelen is verboden. Zoek hiervoor een veilige plaats.

Controleren en gebruiken van materieel en machines
▪ Gebruik alleen materieel, middelen en meetapparatuur met een geldige keuringssticker.
▪

Controleer voor gebruik of het middel, materieel of meetapparatuur goed werkt en of het in goede
staat is. Gebruik ze op de juiste wijze. Lees voor gebruik altijd de handleiding.

▪

Bedien alleen machines/werktuigen en transportmiddelen waarvoor je bent opgeleid of
aantoonbaar instructie hebt gekregen.

Orde en netheid
▪ Houd jouw werkplek opgeruimd. Houdt de looppaden vrij van obstakels. Ruim op en sorteer afval
in de daarvoor bestemde containers.
▪

Eet alleen in de schaftruimte en laat de schaft- en sanitaire ruimten schoon en netjes achter.

▪

Leveringen mogen alleen worden gelost en/of opgeslagen op een door de uitvoerder van Heddes
Bouw & Ontwikkeling B.V. aangewezen plaats. Zorg voor een stabiele opslag op een
draagkrachtige ondergrond.
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Persoonlijke beschermings middelen
▪ Draag altijd de standaard persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Als aanvullende PBM nodig
zijn, worden deze verstrekt door jouw werkgever.
▪

Draag een lange broek en minimaal een shirt met lange mouwen en minimaal een high visible
reflecterend oranje of geel vest. Draag high visible kleding indien dat op het project verplicht is.

Omgaan met onveilige situaties
▪

Meld onveilige situaties direct bij een uitvoerder van Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. of via de
speciale telefoon App CARE. Los een onveilige situatie, wanneer je dat veilig zelf kunt doen, gelijk
op.

▪

Alarmeer bij noodsituaties of ongevallen (zowel voor milieu als veiligheid) direct de BHV-er en één
van de uitvoerders van Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

▪

Zorg dat looproutes en vluchtwegen begaanbaar zijn en toegankelijk blijven. Brandblusmiddelen,
EHBO-koffers (en AED) moeten altijd bereikbaar zijn.

NB: Per bouwplaats/werkplek kunnen aanvullende regels gelden.
Bij het niet naleven van deze regels kunnen de volgende sancties worden opgelegd:
A. Mondelinge waarschuwing.
B. Schriftelijke waarschuwing.
C. Verwijdering van de bouwplaats en ontbinding van het contract (arbeidsovereenkomst of
overeenkomst van onderaanneming c.q. levering).
Dit sanctiebeleid is goedgekeurd door de Ondernemingsraad van Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.
Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. construction site rules and regulations, please ask for the English
or alternative language.
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