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Nieuwsbrief Contractor SHE Management

Nieuwsbrief
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:
 Veiligheidsgordel
 VGM-plan
 Isolatie, Lockout, Labeling en Testen (LOTOV)

Veiligheidsgordel
Zoals vermeld in onze Site Regelgeving is het
dragen van een veiligheidsgordel verplicht in alle
voertuigen die op onze site gebruikt worden. Dat
geldt ook voor alle voertuigen die contractors
gebruiken inclusief bedrijfsbussen, vrachtwagens en
auto’s. We zien nog te vaak dat chauffeurs van deze
voertuigen niet consequent hun veiligheidsgordel
dragen.

Dragen van een veiligheidsgordel is verplicht!
Mobiele arbeidsmiddelen is één van onze
LEVENSREDDENDE REGELS. We verwachten van
onze contractors dat zij erop toezien dat hun
medewerkers zich conformeren aan het verplicht
dragen van de veiligheidsgordel. Wanneer er sprake
is van herhaald afwijkend gedrag, zullen er gepaste
maatregelen genomen worden. Nadere informatie is
terug te vinden op www.nyrstarbudel.nl onder info
voor contractors.

VGM-plan
Om een beheerste omgeving te creëren is het
belangrijk dat alle betrokkenen van elkaar weten
wat er speelt en wat er van hun verlangd wordt. Om
dit proces te ondersteunen wordt bij Nyrstar Budel
gewerkt met VGM-plannen. Dit VGM-plan beschrijft
de organisatorische en coördinerende aspecten van
een project. In de Site Regelgeving staat vermeld
wanneer de contractororganisatie een VGM-plan
dient op te stellen. Dit plan dient altijd ter
goedkeuring voorgelegd te worden aan Nyrstar
Budel.
Huiscontractors die regelmatig werkzaamheden
uitvoeren met verhoogd risico dienen jaarlijks een
VGM plan in te dienen. Nyrstar Budel heeft voor dit
veiligheidsdocument een standaard format
Ontwikkeld.

Onze vaste huiscontractors zullen binnenkort een
schrijven ontvangen waarin, met behulp van het
toegestuurde format, gevraagd wordt om voor het
einde van 2014 het VGM-plan nader uitgewerkt en
goedgekeurd te hebben. Aanvullende informatie is
terug te vinden op www.nyrstarbudel.nl onder info
voor contractors.

Isolatie, Lockout, Labeling en Testen
Er mag slechts aan of in installaties gewerkt
worden indien maatregelen getroffen zijn om te
borgen dat, zolang de werkzaamheden duren, op
geen enkele wijze gevaar ontstaat door het
onvoorzien vrijkomen van energie. In voorschrift
VGM210 Isoleren, Vergrendelen, Labellen, Testen
zijn de richtlijnen hiervoor nader uitgewerkt (zie
www.nyrstarbudel.nl onder info voor contractors).
Isoleren en vergrendelen is één van onze
LEVENSREDDENDE REGELS.
Voor contractor medewerkers geldt dat bij elke
installatie of machine die veilig gesteld is (LOTOV)
iedere afzonderlijke medewerker zijn persoonlijk(e)
slot(en) aanbrengt. Op de werkvergunning staat
vermeld voor welke isolatoren dit geldt. Door
middel van het aanbrengen van zijn persoonlijk(e)
slot(en) heeft de betrokken medewerker de
garantie dat de energie niet ingeschakeld kan
worden of vrij kan komen. Voor Nyrstar Budel
personeel geldt een rood slot, voor contractor
medewerkers bij voorkeur een blauw slot.
Deze persoonlijke (blauwe) sloten dienen aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
- Het slot moet gekenmerkt zijn met een
firmanaam en een persoonsidentificatie (naam
van de contractor medewerker)
- Een medewerker dient over minimaal drie
persoonlijke sloten te beschikken
- Ieder slot dient geleverd te worden met één
unieke sleutel of op de serie van drie sloten
past slechts één unieke sleutel
Het is strikt verboden om gebruik te maken van
persoonlijke sloten die met een moedersleutel /
loper geopend kunnen worden. Verder is het niet
toegestaan om zijn persoonlijke sleutel af te geven
aan iemand anders. Persoonlijke sloten die niet
beschikken over de juiste identificatiekenmerken
dienen minimaal voorzien te zijn van een label.
Wanneer de werkzaamheden gereed zijn of op het
einde van de werkdag (ook wanneer de
werkzaamheden nog niet gereed zijn) dient de
contractor medewerker zijn persoonlijk(e) slot(en)
te verwijderen en de vergunning in te leveren.
Afdeling SHEQ

