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De geprinte versie van dit document is een onbeheerd exemplaar.

Algemeen gelden onze onderstaande 5 gedrags- / kernwaarden:
1. Ik ben een positief voorbeeld voor anderen in V&G-houding en 

-gedrag;
2. Ik meld onveilige situaties;
3. Ik maak veiligheid bespreekbaar;
4. Ik voer uit volgens plan;
5. Ik spreek iedereen aan op (on)veilig werken. Ik waardeer dat 

anderen mij aanspreken op (on)veilig werken.

Hegeman Bouw & Infra BV heeft de onderstaande algemene 
bouwplaatsregels vastgesteld:
 Het sanctiebeleid van Hegeman Bouw & Infra is van 

toepassing op het niet naleven van deze algemene 
bouwplaatsregels.

 Medewerkers dienen onder alle omstandigheden veilig en 
milieuvriendelijk te werken, met inachtneming van de regels 
die hierop van toepassing zijn.

 Medewerkers dienen zich bij het betreden van de bouwplaats 
te melden bij de operationeel leidinggevende (= uitvoerder 
Hegeman Bouw & Infra). Ten behoeve van de veiligheid zal 
voor aanvang van de werkzaamheden een introductie 
(startwerkvergadering) worden gehouden door de operationeel 
leidinggevende van de Hegeman Bouw & Infra. Medewerking 
hieraan is verplicht.

 Medewerkers zijn verplicht de LMRA toe te passen alvorens 
het werk te starten.

 Medewerkers dienen zich te kunnen legitimeren middels een 
geldig legitimatiebewijs.

 Medewerkers dienen altijd de verbods- en gebodsborden te 
respecteren en na te leven.

 Medewerkers jonger dan 18 jaar mogen geen gevaarlijke 
werkzaamheden (conform wet- en regelgeving) uitvoeren.

 Medewerkers dienen te zorgen voor een schone, nette en 
veilige werkplek.

 Vluchtwegen en gangen dienen altijd vrijgehouden te worden. 
Aan het eind van de dag moet een werkplek schoon, 
opgeruimd en veilig worden achtergelaten.

 Medewerkers dienen altijd de huisregels van de opdrachtgever 
te respecteren en na te leven.

 Medewerkers dienen de algehele draagplicht van de 
veiligheidshelm en veiligheidsschoenen te respecteren en na 
te leven. Afwijken van deze algehele draagplicht is mogelijk, 
alleen na schriftelijke goedkeuring van de uitvoerder.

 Medewerkers dienen alle, bij de werkzaamheden 
voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen 
en te gebruiken als dat volgens voorschriften vereist wordt. Dit 
geldt ook voor het dragen van eventueel vereiste 
veiligheidssignalerende kleding (eisen conform NEN-EN-
20471) en harnasgordels / vallijnen.

 Medewerkers dienen de afvalstromen bij de bron te scheiden 
en in te zamelen en te deponeren in de daarvoor bestemde 
containers.

 Medewerkers dienen de ruimtes ten behoeve van de 
persoonlijke verzorging en schaft schoon en ordelijk te houden 
en alleen als zodanig te worden gebruikt. Het ketenpark is niet 
bestemd voor opslag van materieel, materiaal of 
gereedschappen, deze horen in de daarvoor bestemde 
opslagfaciliteiten.

 Medewerkers dienen na beëindiging van de werkzaamheden 
de gebruikte materialen en arbeidsmiddelen zodanig op te 
ruimen dat de veiligheid gewaarborgd blijft en het milieu op 
generlei wijze schade ondervindt.

 De door Hegeman Bouw & Infra beschikbaar gestelde 
arbeidsmiddelen dienen na elke werkdag, of direct na gebruik, 
in goede staat terug te worden bezorgd. 

 Alle te gebruiken materialen en arbeidsmiddelen moeten 
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Elektrisch 
handgereedschap, verlengkabels en haspels moeten dubbel 
geïsoleerd zijn en jaarlijks gekeurd worden conform NEN 
3140. Handleidingen dienen beschikbaar te zijn.

 Arbeidsmiddelen dienen aan de juiste keuringseisen te 
voldoen, dit dient duidelijk aangegeven te zijn door middel van 

een sticker, label of markering waarop de eerstvolgende 
keuringsdatum vermeld staat. Indien een arbeidsmiddel defect 
en / of ongekeurd is, dienen medewerkers te stoppen met de 
werkzaamheden en dit te melden bij de direct leidinggevende.

 Medewerkers dienen bij noodsituaties direct de 
bedrijfshulpverlener, uitvoerder en / of de eerst 
verantwoordelijke op de bouwplaats te alarmeren. Volg de 
instructie van het noodplan (alarmkaart) op. Deze alarmkaart 
is te vinden in de keet. Let ook op eventueel geldende 
aanvullende (huis)regels en procedures van de opdrachtgever.

 Medewerkers zijn verplicht onveilige situaties en handelingen 
te melden bij de eerst verantwoordelijke op de bouwplaats van 
Hegeman Bouw & Infra.

 Medewerkers zijn verplicht andere medewerkers aan te 
spreken op onveilige handelingen of te wijzen op onveilige 
situaties. Onveilige handelingen dienen direct gestaakt te 
worden en onveilige situaties dienen per ommegaande 
verholpen te worden. Dit is een verantwoording van alle 
medewerkers.

 Het aanpassen en / of verwijderen van aangebrachte 
beveiligingen zoals leuningen, hekwerken, 
sparingafdichtingen, afzettingen etc., zonder dat er afdoende 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, is ten aller tijde 
verboden. Dit altijd vooraf overleggen met de operationeel 
leidinggevende van Hegeman Bouw & Infra. Waarschuwings- 
en gebodsborden mogen niet worden verwijderd.

 Het is medewerkers verboden op de bouwplaats te komen 
wanneer men onder invloed is of in bezit is van alcohol en / of 
andere stemming veranderende middelen.

 Het gebruik van een geluidsinstallatie is toegestaan, mits dit 
door de opdrachtgever en de uitvoerder Hegeman Bouw & 
Infra is geaccordeerd en dit niet nadelig is voor de veiligheid 
en de omgeving hiervan geen hinder ondervindt. 

 Medewerkers dienen voertuigen te parkeren op de daarvoor 
bestemde plaatsen. Parkeer nooit een voertuig voor vlucht- en 
/ of toegangswegen. 

 Medewerkers zijn verplicht om deel te nemen aan 
voorlichtings- en instructiebijeenkomsten die door uw 
leidinggevende, of op uitnodiging van de Hegeman Bouw & 
Infra, worden georganiseerd.

 Het is medewerkers verboden te roken binnen in gebouwen, 
vergader-, schaft- en toiletunits. Indien een gebouw wind- en 
waterdicht is, geldt er binnen altijd een algemeen rookverbod.

 Het is Medewerkers verboden brandblussers, EHBO-middelen 
etc. te verplaatsen naar een andere locatie, zonder 
toestemming van de operationeel leidinggevende van 
Hegeman Bouw & Infra (mits er uiteraard sprake is van brand 
en / of letsel).

 Medewerkers dienen ten aller tijde te voorkomen gevaarlijke 
stoffen in het milieu terechtkomen.

 Neem in geval van twijfel geen risico’s, raadpleeg zo nodig uw 
leidinggevende. Aan de aanwijzingen van uw leidinggevende 
dient u zich te houden. 

Sanctiebeleid Hegeman Bouw & Infra BV
Indien voorschriften, richtlijnen of afspraken niet worden nageleefd 
kan de toegang tot de bouwplaats worden ontzegd, conform het 
sanctiebeleid Hegeman Bouw & Infra. Het sanctiebeleid is van 
toepassing op alle medewerkers die werkzaamheden verrichten op 
deze bouwplaats.

Veiligheid, welzijn, gezondheid en milieu is een gezamenlijke 
verplichting. Ga pas aan het werk als je zeker weet dat het veilig is. 
Denk vooruit, dan pas doen. Werk hier aan mee

Kortom: Bouw Bewust, Bouw Veilig!


