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Nieuwsbrief

Veiligheidsobservaties

Als onderdeel van contractor SHE-management
binnen Nyrstar Budel zal er periodiek een
nieuwsbrief verschijnen voor onze contractors. In
deze nieuwsbrief worden de volgende items
behandeld:
 Veiligheidscampagne “Isolatie en Lockout”
 Site Regelgeving in het Engels
 Veiligheidsobservaties
 Rookvrij bedrijf

Binnen Nyrstar Budel worden sinds enkele jaren
veiligheidsobservaties uitgevoerd. Doel van deze
observaties is om eigen personeel en contractor
medewerkers bewuster te maken van onveilig
handelen.

Veiligheidscampagne “Isolatie &
Lockout”
In de maand november 2015 heeft de veiligheidscampagne “Isolatie en Lockout – DENK veilig bij
werken met energie” plaatsgevonden binnen
Nyrstar Budel. Doelstelling van deze campagne was
om werknemers bewuster te maken van het belang
van het veilig stellen van een installatie en het
vergrendelen hiervan. Het onvoorzien vrijkomen van
energie kan namelijk ernstige gevolgen hebben.

Om het proces van het plannen, registreren en
analyseren van de observaties te managen hebben
we hiervoor een specifiek software programma
laten ontwikkelen. Ook al blijft het basisconcept
onveranderd hebben we het programma onlangs
laten aanpassen zodat het gebruikersgemak en de
effectiviteit van observaties verbeterd kon worden.
Deze betreffen o.a.:
 Uitbreiding van het aantal observatie elementen
/ formulieren o.a. mobile equipment, Isolatie &
Lockout en Besloten Ruimten
 Trendanalyses van de verschillende observatie
elementen
In 2016 zullen een aantal van onze vaste
huiscontractors gevraagd worden om eveneens
periodiek veiligheidsobservaties te verrichten en te
rapporteren met het zelfde programma. Hiervoor
zal een specifieke instructie verzorgd worden door
de afdeling Veiligheid.

Roken: in fases naar rookvrij bedrijf
Gedurende deze periode zijn een aantal “safetyflashes” verstuurd worden waarbij specifieke I&Litems onder de aandacht zijn gebracht.
Meer gedetailleerde informatie kan men terugvinden
in het VGM voorschrift VGM 210 “Isoleren,
Vergrendelen, labellen, testen” terug te vinden op
onze website onder www.nyrstarbudel.nl
onder info voor contractors.

Site Regelgeving
Dit document beschrijft de belangrijkste eisen op
ons terrein met betrekking tot regels en gedrag op
onze site voor eigen medewerkers, bezoekers,
contractors & derden. Het document inclusief de
levensreddende regels zijn nu ook terug te vinden
op onze website in het Engels.

Het merendeel van de bedrijven in Nederland heeft
de stap gezet naar een rookvrij bedrijf. De tijd is
gekomen om ook bij Nyrstar Budel de overgang te
maken naar een rookvrij bedrijf.
De overgang naar een rookvrij bedrijf zal verlopen
in 3 fasen:
 Vanaf 1-1-2016: roken kan alleen tijdens de
officiële pauzetijden van Nyrstar Budel bij de
plaatselijke fietsenstallingen (rookruimten
binnen worden opgeheven)
 Vanaf 1-7-2016: roken kan alleen tijdens de
lunchpauze halverwege de dienst bij de
plaatselijke fietsenstallingen
 Vanaf 1-7-2017: volledig rookvrij Nyrstar Budel
Afdeling SHEQ Nyrstar Budel

