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Nieuwsbrief Contractor SHE Management

Nieuwsbrief

VGM-voorschriften

Als onderdeel van de opbouw en uitrol van
contractor SHE-management binnen Nyrstar Budel
zal er periodiek een nieuwsbrief verschijnen voor
onze contractors. In deze nieuwsbrief worden de
volgende items behandeld:
 Veiligheid & Gezondheid resultaten
 Veiligheidsobservatieprogramma
 VGM-voorschriften
 Veiligheidschecklist Opdrachtgevers (VCO)
 Veiligheidscampagne “zien en gezien worden”

Binnen Nyrstar Budel gelden specifieke Veiligheids,
Gezondheids- en Milieuvoorschriften:
• VGM225 “Besloten ruimte” geactualiseerd
• VGM010 “vereiste VGM certificaten” nieuw
Beide VGM-voorschriften zijn terug te vinden op
onze website www.nyrstarbudel.nl onder info voor
contractors.

Veiligheid & gezondheid resultaten
Als we kijken naar de afgelopen 10 maanden dan
hebben we een vijftal “recordable incidents” gehad.
Dit betrof in een tweetal gevallen een contractor
medewerker.
Het totale aantal letselincidenten (inclusief EHBO)
bedroeg in 2013 65 in totaal. Kijken we hierbij naar
de verdeling dan zien we dat 1/3 hiervan betrekking
had op contractor medewerkers.
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Veiligheidschecklist Opdrachtgevers
Als onderdeel van Contractor SHE Management
zouden we naast ISO9001, OHSAS18001 en
ISO14001 ook graag VCO gecertificeerd willen zijn.
VCO staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Checklist Opdrachtgevers. Een VCO-gecertificeerd
bedrijf heeft een VGM-beheersysteem dat
tenminste voldoet aan de eisen van VCA. Het doel
is hierbij om de juiste voorwaarden te scheppen
voor VCA-gecertificeerde contractors.
In de maand september is door Lloyds de
documentatie audit uitgevoerd. Hiervoor zijn we
geslaagd. We mogen in februari 2014 gaan voor de
definitieve VCO certificering.

2013
AI Nyrstar personeel

In VGM010 staan de (wettelijke) vereiste
certificaten per activiteit opgenoemd waaraan de
uitvoerenden moeten voldoen. Deze documenten
dienen op verzoek overhandigd te worden. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt in:
• Contractorbedrijfscertificaten
• Persoonscertificaten

AI Contractors

Veiligheidsobservatieprogramma

Veiligheidscampagne “zien en gezien
worden”

In de maand juni zijn we officieel gestart met ons
nieuwe veiligheidsobservatieprogramma.
Verschillende medewerkers zijn opgeleid voor het
uitvoeren van veiligheidsobservaties. Doel van deze
observaties is om eigen personeel en contractor
medewerkers bewuster te maken van onveilig
handelen.

Op ons bedrijfsterrein wordt gebruik gemaakt van
technische voertuigen en is sprake van zwaar
vrachtverkeer. Het gevaar om aangereden te
worden bij onachtzaamheid is niet ondenkbaar. Om
Nyrstar werknemers, contractors, bezoekers en
chauffeurs hier nadrukkelijk op te attenderen is een
speciale veiligheidscampagne opgezet.

Om het proces van het
plannen, registeren en
analyseren van de
observaties te managen
hebben we het
software programma
“Plantwatcher” laten
ontwikkelen.

De veiligheidscampagne
“Zien en gezien worden”
is in de maand oktober
opgestart en zal
gedurende een drietal
maanden speciale
aandacht vragen voor
verkeers- en
voetgangersveiligheid.
Via verschillende
communicatie media zal
getracht worden om op
thematische wijze het bewustzijn van eenieder te
vergroten omtrent dit onderwerp.

De komende maanden zullen gebruikt worden om
de kwantiteit en kwaliteit van de gehouden
observaties te verbeteren. Verder is het de
doelstelling dat onze vaste contractors in de
toekomst eveneens deel gaan nemen aan het
veiligheidsobservatieprogramma.

