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1. INLEIDING EN TOEPASSELIJKHEID
Toepasselijkheid
De bepalingen in dit boekje zijn van toepassing op iedereen die werkzaamheden
verricht voor, of op het terrein van, Fokker Landing Gear B.V.. Ook (tijdelijk) ingehuurde
werknemers en uitzendkrachten dienen deze bepalingen na te leven. Deze bepalingen
vormen een integraal deel van de opdracht en een toevoeging aan de bezoekersregels.
Indien een of meer bepalingen – met uitzondering van wettelijke voorschriften op het
gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid of milieu – in strijd zijn met hetgeen is
bepaald in de opdracht, prevaleert het gesteld in de opdracht.
Algemeen
De medewerker dient te handelen in overeenstemming met de bepalingen die in dit
document zijn opgenomen. Aannemer draagt er zorg voor dat iedere medewerker onder
zijn hoede bekend is met de bepalingen in dit document en ziet erop toe dat iedereen
zich hier strikt houdt aan, alsmede aan de wettelijke regels. Alvorens tot uitvoering van
de opdracht wordt overgegaan zal Fokker Landing Gear B.V. de aannemer zonodig
instrueren omtrent de na te leven voorschriften en bepalingen.
SHEQ
Fokker Landing Gear B.V. heeft bewust gekozen voor een geïntegreerde aanpak voor
het beheersen van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu (respect
voor de omgeving) en kwaliteit (van dienstverlening en product). We gebruiken hiervoor
de aanduiding SHEQ (Safety, Health, Environment en Quality). Fokker Landing Gear
B.V. waakt over het welzijn van haar medewerkers en garandeert goede
arbeidsomstandigheden en betrouwbaar materiaal. We streven ernaar dat iedereen
weer gezond thuis komt.
SHEQ is een verantwoordelijkheid van iedereen die werkt bij of voor Fokker Landing
Gear B.V.. SHEQ geldt echter niet alleen binnen de bedrijfsmuren; we zorgen ook dat
onze export in compliance is en natuurlijk voldoen al onze producten zelf ook aan de
strengste eisen.
* Vanwege de leesbaarheid gebruiken we in dit boekje ‘hij’ en ‘zijn’. Hiervoor kun je ook
‘zij’ en ‘haar’ lezen.
2. DOEL
Fokker Landing Gear B.V. voert een beleid dat zich kenmerkt door goed
werkgeverschap. Iedereen kan werken onder gezonde en veilige
arbeidsomstandigheden. Fokker Landing Gear B.V. maakt geen onderscheid in
nationaliteit, sekse, geloof of ras. Het beleid is gericht op een zo groot mogelijke
veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het milieu en het
bevorderen van het (algemeen) welzijn van de medewerkers. Open en eerlijke
communicatie en goede arbeidsvoorwaarden zijn de basis voor een duurzame en solide
relatie met onze medewerkers.
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3. SHEQ MANAGEMENT SYSTEM POLICY
Fokker Landing Gear B.V. heeft zich toegewijd aan management systemen die de
kwaliteit, bescherming van het milieu, gezondheid, veiligheid, en de vliegveiligheid
promoten als een fundament van ‘business excellence’. Wij zullen ons blijvend inzetten
op deze vlakken door onze systematische aanpak om risico’s te identificeren,
elimineren en te beperken alsmede alle van toepassing zijnde wet-en regelgeving en
normen na te leven, en onze drive om altijd te voldoen aan de behoeften en
verwachtingen van de klant.
4. WAT VERWACHTEN WE VAN AANNEMERS
4.1 Verantwoordelijkheid

Iedere aannemer is er verantwoordelijk voor dat zijn medewerkers de werkzaamheden
veilig kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn de medewerkers er zelf verantwoordelijk voor
dat ze hun werkzaamheden veilig uitvoeren. Van elke medewerker wordt verwacht dat
hij, alvorens te beginnen met de werkzaamheden, nog een laatste keer de risico’s
inschat. Dit heet een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).
Een LMRA is een korte algemene risicobeoordeling, die uitgevoerd moet worden door
degene die de taak daadwerkelijk gaat uitvoeren. Een LMRA hoeft niet langer dan een
minuut te duren en vereist geen invulling van papier. Het is jezelf ervan overtuigen dat
je werk veilig uitgevoerd kan worden. Ga tijdens de LMRA altijd de volgende punten na:
Is de werkomgeving schoon en veilig om het werk uit te voeren?
Pas ik de veiligheidsinstructies toe zoals ze in mijn training zijn uitgelegd?
Gebruik ik de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)?
Fokker Landing Gear B.V. verwacht dat men andere medewerker(s) aanspreekt op
zijn/haar/hun onveilig gedrag. Men dient het ook te respecteren indien men door
anderen op eigen onveilig gedrag wordt aangesproken.
Mochten er gevaarlijke situaties zijn, erken de risico’s en stop de werkzaamheden. Meld
direct deze situaties aan de toezichthouder/contactpersoon van Fokker Landing Gear
B.V. en zorg dat deze punten zijn opgelost voordat je verder gaat met de
werkzaamheden.
Veilig en gezond werken is namelijk een verantwoordelijkheid van iedereen.
Onverschilligheid, roekeloosheid en een houding van ‘We doen het al 30 jaar zo!’
kunnen voor de medewerker, de aannemer, Fokker Landing Gear B.V., alsmede het
milieu risico’s met zich meebrengen.
Ga bij alles wat men doet na, welke risico’s eraan verbonden zijn. Neem vervolgens de
benodigde maatregelen, vóór en tijdens de werkzaamheden. Gaat er onverhoopt toch
iets mis (bijvoorbeeld schade of ongeval), meld dit dan direct aan de
toezichthouder/contactpersoon binnen Fokker Landing Gear B.V.. De effecten kunnen
dan beperkt worden.
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4.2 Communicatie

Bij een goede en veilige uitvoering van het werk is goede communicatie tussen Fokker
Landing Gear B.V., aannemer en eventuele onderaannemers of ZZP-ers een vereiste.
Ga, niet iets op eigen houtje uitproberen waarvan je niet zeker weet hoe het afloopt.
Hoe goed bedoeld dit ook kan zijn.
Als iets niet duidelijk is, vraag dan door tot het wel duidelijk is!
Komt er tijdens het werk een controle of inspectie van een externe partij, zoals de
gemeente of de arbeidsinspectie, werk daar dan aan mee. Stel ook, indien nog niet
bekend, de toezichthouder/contactpersoon van Fokker Landing Gear B.V., daarvan
direct op de hoogte. Zo weet hij wat er gaande is en weet hij dat hier eventueel tijd aan
verloren gaat.
Bij een ongeval of een calamiteit is de pers meestal snel ter plaatse. Journalisten
proberen altijd informatie in te winnen bij personen die getuige zijn geweest, of collega’s
van slachtoffers. Ga nooit in op die vragen, maar verwijs ze door naar de directie van
Fokker Landing Gear B.V.. Deze stemt af op welke wijze de pers te woord wordt
gestaan.
4.3 Gezondheid

Voordat begonnen wordt met de opdracht, dient bekend te zijn met welke stoffen men in
aanraking kunt komen. Sla eventueel de veiligheidsinformatiebladen erop na, zodat
duidelijk is waar men op dient te letten bij gebruik alsmede bij incidenten. Let op de
gevaarsaanduidingen die zijn aangebracht op verpakkingsmaterialen, vaten, jerrycans,
opslagtanks en/of procesinstallaties. Zorg dat de gevaarsaanduidingen altijd zichtbaar
aanwezig blijven op de recipiënten.
4.3.1 Alcohol- en drugsgebruik

•
•
•

Gedurende werktijd is het medewerkers niet toegestaan alcohol en/of
drugs te gebruiken;
Indien een medewerker, van wie wordt geconstateerd dat hij onder
invloed is van alcohol en/of drugs, het terrein wil betreden, zal deze
de toegang tot het terrein worden ontzegd;
Indien tijdens werkzaamhedenwordt geconstateerd dat een persoon
onder invloed verkeerd van verdovende middelen worden passende
maatregelen genomen. Dit kan voor de betreffende persoon variëren
van een tijdelijke verwijdering van het terrein, tot een totaal verbod op
werken voor Fokker Landing Gear B.V. en haar zusterondernemingen.

4.3.2 Roken

Er geldt een algeheel rookverbod. De rook is ongezond voor rokers en
omstanders, maar ook roken met vieze handen, is onhygiënisch en kan
ziekte tot gevolg hebben. Roken is slechts toegestaan op daartoe door
Fokker Landing Gear B.V. aangewezen plaatsen.
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4.3.3 Medicijnen

Medewerkers die op doktersvoorschrift medicijnen gebruiken die het reactievermogen
beïnvloeden of anderszins van invloed zijn op het concentratievermogen en de algehele
fitheid, dienen het gebruik kenbaar te maken bij de Bedrijfsarts. De Bedrijfsarts stelt dan
vast welke beperkingen er zijn ten aanzien van de werkzaamheden van de
medewerker. Wordt de melding vooraf nagelaten en wordt vastgesteld dat er sprake is
van kennelijke invloed, dan wordt opgetreden als onder 4.3.1 beschreven.
4.3.4 Persoonlijke hygiëne

Persoonlijke hygiëne is van groot belang bij het werken met of in de buurt van
chemische / gevaarlijke stoffen. Blijf niet rondlopen met vervuilde werkkleding. Vervang
vervuilde werkkleding regelmatig voor schone, zo mogelijk direct na een vervuiling.
Betreden van het bedrijfsrestaurant, kantine en/of sociale ruimten met vervuilde
werkkleding is niet toegestaan.
Was op tijd je handen (voor het eten en bij toiletgang), ook om het verspreiden van
ziekten naar anderen te beperken.
Wanneer je producten/chemicaliën in je ogen en/of op de huid hebt gekregen, handel
dan zoals in het veiligheidsinformatieblad staat vermeld en waarschuw direct de
bedrijfshulpverlening van Fokker Landing Gear B.V..
4.3.5 Zorg voor het milieu

Fokker Landing Gear B.V. laat haar activiteiten uitvoeren met de
grootst mogelijke zorg voor het milieu. Elke aannemer is hier mede
verantwoordelijk voor. Gooi afval gescheiden weg in de daarvoor
bestemde containers. Bij alle werkzaamheden waarbij
milieugevaarlijke stoffen vrij kunnen komen, dienen vooraf
maatregelen te worden genomen om eventuele verspreiding van
deze stoffen te voorkomen.
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4.4 Algemene Werkhouding
4.4.1 Algemene verbod- en gebodsregels

Binnen Fokker Landing Gear B.V. gelden diverse verbod- en gebodsregels. Deze zijn
opgenomen in locale veiligheidsvoorschriften en worden door middel van
pictogramborden of –stickers aangegeven.
Verbodsregels
Enkele voorbeelden van algemene verbodsregels zijn:
• Het bedienen van procesapparatuur, machines of voertuigen door
ongekwalificeerde personen is verboden;
• Het zich onaangekondigd begeven op andere locaties dan de eigen
werkplek is verboden.
Gebodsregels
Enkele voorbeelden van algemene gebodsregels zijn:
• Het dragen van de voorgeschreven persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s);
• Het vrijhouden van vluchtwegen en veiligheidsnoodvoorzieningen;
• Het respecteren van afzettingen en markeringen;
• Het naleven van verkeersregels op terreinen en openbare weg;
• Het handhaven van orde en netheid op de werkplek.
4.4.2 Orde en netheid op de werkplek

Veiligheid begint bij orde en netheid op de eigen werkplek. Zorg er voor dat de werkplek
goed toegankelijk en opgeruimd is. Zorg dat niemand kan struikelen over materialen,
elektrische kabels, leidingen, lucht-, hogedruk- en/of vacuümslangen en dergelijke. Laat
dus ook aan het einde van de dag of opdracht de werkplek schoon en netjes achter. Dit
voorkomt dat men zich bijvoorbeeld snijdt aan spanen of brand aan gevaarlijke stoffen.
Tenzij anders overeengekomen, zal aannemer oude materialen, afvalstoffen
respectievelijk restanten van verwerkte onderdelen en/of materialen zo spoedig
mogelijk van het terrein verwijderen en voorzover rechtens toelaatbaar, onder zijn
verantwoordleijkheid (laten) verwerken.
Noodzakelijke opslag van bouwmaterialen en gereedschapen geschiedt uitsluitend in
overleg met toezichthouder.
Indien kans op windstoten, waarbij voorwerpen benodigd bij project weg kunnen
waaien, aanwezig is, zal aannemer hierop passende maatregelen treffen.
Houd toegangswegen en looppaden vrij van obstakels. Ook de kantine, kantoren, en
sanitaire voorzieningen dienen netjes achtergelaten te worden.
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4.4.3 Pasjes/Sleutels bedrijfsgebouw(en)

De aannemer die door Fokker Landing Gear B.V. in het bezit is gesteld van een
pasje/sleutel van een bedrijfsgebouw, terrein, machine of installatie, dient het gebruik
van deze sleutel te beperken tot het doel waarvoor deze verstrekt is. De aannemer
dient deze sleutel op een correcte wijze te beheren. De aannemer geeft een
bedrijfspas/-sleutel aan Fokker Landing Gear B.V. terug op diens verzoek. Bij
beëindiging van de opdracht levert de aannemer alle bedrijfspasjes/-sleutels die hij in
bezit heeft in bij de toezichthouder/receptie van Fokker Landing Gear B.V..
4.4.4 Toegangscodes

Eventuele toegangscodes voor ruimten, kasten en of computers zijn strikt persoonlijk en
mogen onder geen beding aan andere personen/aannemers worden doorgegeven.
4.4.5 Voertuigen, machines, handgereedschappen

Aannemer gebruikt, zonder toestemming van Fokker Landing Gear, enkel eigen
voertuigen, machines en/of handgereedschappen. Aannemer gebruikt voertuigen,
machines en handgereedschappen alleen waar ze voor zijn bedoeld. Voertuigen,
machines en handgereedschappen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren
en moeten voorzien zijn van een, voor het type materieel, geldig keuringsbewijs
(bijvoorbeeld d.m.v. een sticker). Aannemer controleert vóór gebruik het materieel op
gebreken.

Aannemer zal de eventueel door Fokker Landing Gear B.V. ter beschikking gestelde
bedrijfsmiddelen, installaties, arbeidsmiddelen en gereedschappen gebruiken voor het
doel waarvoor deze bestemd zijn, zonder daarvan misbruik te maken. De aannemer zal
hierbij handelen conform de werkinstructies en -voorschriften als een ‘goed huisvader’.
Aannemer draagt mede zorg voor het tijdig uitvoeren van het vereiste onderhoud.
Het is verboden om aangebrachte beveiligingen te verwijderen, uit te schakelen of te
overbruggen, zonder schriftelijke toestemming van Fokker Landing Gear B.V..
Voertuigen, machines en handgereedschappen die ernstige gebreken vertonen kunnen
door de daartoe bevoegde Fokker Landing Gear B.V. functionarissen buiten werking
worden gesteld. Aannemer zal onverwijld op eigen kosten voor vervanging door
deugdelijke apparatuur zorgen.
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4.4.6 Hijswerkzaamheden

Bij hijswerkzaamheden moet het hijsgebied worden veilig gesteld.
Er wordt niet gehesen indien de wind overmatig invloed heeft op het
hijswerk of indien windkracht hoger is dan 6 Bft. Het is verboden dat
personen zich in het draaibereik van de machine of onder de hijslast
(kunnen) begeven. Bij hijswerkzaamheden waarbij men aan of onder
de last werkt is hetverplicht om eengoedgekeurde veiligheidshelm te
dragen.
Bij elke mobiele kraan dient een bijgewerkt kraanboek aanwezig te zijn.
Bediening van een mobiele kraan mag alleen geschieden door een voor het type kraan
bevoegde kraanmachinist (in het bezit is van een geldig vaardigheidsbewijs).
Bij gebruik van in hallen aanwezige loopkranen dient dit vooraf overeengekomen zijn.
Bediening dient te geschieden door een bevoegd persoon. Hijsstroppen e.d. dienen
door de aannemer te worden geleverd en voorzien te zijn van een eenduidige
identificatie en een daarbij behorend geldig keuringscertificaat.
Het is niet toegestaan om met een brandstofmotor aangedreven hijswerktuig in de
hallen te gebruiken, tenzij daartoe van te voren door de Fokker Landing Gear B.V.
schriftelijk toestemming is verleend en voor de werkzaamheden een
dienovereenkomstige werkvergunning is afgegeven. In dat geval zullen extra
maatregelen moeten worden genomen om de brandmelders in de betreffende hal uit te
schakelen, de rookgassen af te voeren en brand te voorkomen.
Stalling van hijswerktuigen in de hallen is niet overal toegestaan. Dit mag uitsluitend op
door Fokker Landing Gear B.V. speciaal daartoe aangewezen plaatsen.
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4.4.7 Werken op hoogte of bij diepte

Bij werkzaamheden op hoogte of diepte (> 2,5 m), dienen daarvoor geschikte en
aantoonbaar goedgekeurde arbeidsmiddelen gebruikt te worden.
Hoogte wordt gemeten van stahoogte (vanaf de voetzolen) tot aan de grond of plateau
(valplek). Diepte wordt gemeten vanaf de grond tot aan het diepste (val)gedeelte van de
put, sleuf of andere.
Bij werkzaamheden op hoogte dient op lager gelegen niveaus een afzetting of
markering te zijn aangebracht, terwijl in bedrijfsruimten, welke voor de normale
bedrijfsvoering in gebruik zijn, desgewenst of naar oordeel van de veiligheidskundige
tevens aanvullende maatregelen moeten worden genomen.
Ook bij werkzaamheden op hoogte waarbij gebruik gemaakt wordt van hoogwerkers
dient het werkgebied op de grond afgezet te worden. Naast het respecteren van alle
wettelijke voorschriften en betrokken normeringen, moet worden voldaan aan
onderstaande eisen:
• bij werkzaamheden waarbij men in aanraking komt met een windkracht > 6 Bft,
worden geen mobiele arbeidsmiddelen gebruikt, ten behoeve van het werken op
hoogte. Hiervoor gebruikt men enkel vaste stellingen.
• Personen in een werkbak of gebruikers van een werkplatform of hoogwerker
dienen altijd aangelijnd te zijn d.m.v. een gepaste valbeveiliging.
• Het rijden met een bemande hoogwerker moet men zo veel als mogelijk
voorkomen. Als er toch bemand gereden moet worden, mag dit uitsluitend
plaatsvinden wanneer de hydraulische arm (of schaar) in neutrale stand is gezet
en dit op een vlakke horizontale ondergrond kan plaatsvinden. Pas wanneer de
hoogwerker op de juiste plek staat mag het werkplatform weer uit de neutrale
stand komen en kan men verder werken.
• Met een mobiele hijskraan waaraan een bemande werkbak is bevestigd mag niet
gereden worden.
4.4.8 Werken aan hoog- en laagspanningsinstallaties of aan elektrische verdeelstations

Het werken aan hoog- en laagspanningsinstallaties of aan elektrische verdeelstations
dient overeenkomstig het gestelde in de van toepassing zijnde voorschriften zoals NENEN 50110, NEN 3140 en NEN 3840 te worden uitgevoerd. Hiervoor dient men
toestemming te hebben van de installatie verantwoordelijke van Fokker Landing Gear
B.V.. Alvorens de voeding op machines e.d. aan te sluiten dient dit te worden overlegd
met de toezichthouder
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4.4.9 Werkvergunningen

Een werkvergunning is verplicht voor de volgende werkzaamheden en moet worden
aangevraagd bij de afdeling Technische Dienst van Fokker Landing Gear B.V.:
• Werkzaamheden aan tanks, leidingen en apparatuur die gevaarlijke stoffen
bevatten of gevaarlijke condities bevatten of hebben bevat,
• Hijswerkzaamheden anders dan normale operationele activiteiten,
• Het werken op een hoogte van 2,5 meter of meer zonder voldoende permanente
beveiliging en zonder hoogwerker,
• Indien er kans bestaat op lucht-, water-, en/of bodemverontreiniging,
• Het uitvoeren van vuur- of vonkverwekkende werkzaamheden,
• Alle graafwerkzaamheden niet zijnde tuinierswerkzaamheden,
• Het betreden van en werken in een besloten ruimte.
Bij twijfel bepaalt Technische Dienst, in overleg met de veiligheidskundige, of een
werkvergunning noodzakelijk is. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat er eerst een
Taak-risico-analyse (TRA) moet worden gemaakt voordat met de werkzaamheden kan
worden begonnen. Dit geldt in elk geval bij alle situaties waarbij sprake is van een
verhoogd risico. Informeer hiernaar bij de toezichthouder !
Besloten ruimten:
Dit zijn ruimten, niet ontworpen voor het verblijf van personen, met beperkte
toegankelijkheid en ventilatie waarin gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging,
brand of explosie bestaat, waaronder kelders, kruipruimten, ketels, tanks, tunnels,
putten, pijpleidingen, opslagreservoirs en (lift) schachten.
Brandgevaarlijke werkzaamheden:
In geval van brandgevaarlijke werkzaamheden zoals bij voorbeeld lassen, branden,
slijpen, verhitten van teerproducten, afbranden van verf of op een andere wijze of met
een ander doel gebruik van open vuur dient aannemer alvorens met dergelijke
werkzaamheden aan te vangen, toestemming te verkrijgen van het hoofd Technische
Dienst.
Afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden bepaalt hoofd Technische
Dienst of hierbij een brandwacht aanwezig moet zijn en/of dat automatische
brandmelders moeten worden uitgeschakeld. Beëindiging van de brandgevaarlijke
werkzaamheden dient ook te worden gemeld bij het hoofd Technische Dienst.Ten
aanzien van de opslag van brandbare stoffen dient voor aanvang van de
werkzaamheden overleg met hoofd Technische Dienst plaats te vinden en toestemming
te zijn verkregen.
Afschermmaterialen, zoals blusdekens, alsmede overige kleine blusmiddelen dienen
door de aannemer te worden verzorgd. Goedgekeurde blusmiddelen dienen bij de
uitvoering van brandgevaarlijkewerkzaamheden onder handbereik van de
uitvoerende(n) te staan. Deze blusmiddelen worden niet door Fokker Landing Gear B.V.
ter beschikking gesteld.
Bij ontstaan van brand, ongeacht de omvang, dient steeds onverwijld brandalarm te
worden gegeven. Doe dit op de volgende manier(en):
•

Bel de alarmlijn:
OF

ALARMNUMMER 0492-575222

•

Bellen naar de receptie

(0492-575151)

OF
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Druk een handbrandmelder in.
Hierbij wordt de melding direct doorgeschakeld naar de meldkamer. Bij het
blussen van brand kunnen de direct in de omgeving van de werkzaamheden
aanwezige blusmiddelen van Fokker Landing Gear B.V. worden gebruikt.

4.4.10 Werken in kantoren

Ook aan kantoorwerkzaamheden zijn risico’s verbonden. Voor het werken in kantoren
gelden in ieder geval de volgende regels:
•
•
•
•

Zorg ervoor dat niemand kan struikelen over bijvoorbeeld dozen en losse
elektrische kabels;
Er mag alleen gebruik worden gemaakt van goedgekeurde apparatuur en
aansluitkabels;
Laat kastdeuren en lades niet onnodig openstaan;
Doe de verlichting uit bij het verlaten van de werkplek.

4.4.11 Aanduiding gevaarlijke stoffen

Om gevaarlijke stoffen aan te duiden wordt gebruik gemaakt van pictogrammen. Deze
zijn aangebracht op verpakkingen van onder andere verfproducten, giftige- en
schadelijke stoffen, oplosmiddelen en chemicaliën. Zorg dat men op de hoogte is van
de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen, voordat met de werkzaamheden
begonnen wordt. Van elke gevaarlijke stof is een veiligheidsinformatieblad aanwezig.
Vraag deze eventueel voorafgaande de werkzaamheden op.

4.5 Werkkleding en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Aannemer zal steeds die maatregelen treffen, welke noodzakelijk zijn om de veiligheid
van personen te waarborgen. Tijdens werkzaamheden kunnen, afhankelijk van de
locatie, verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) noodzakelijk zijn. Het
type te gebruiken werkkleding en/of PBM wordt aangegeven in voorschriften,
werkvergunningen, pictogramborden en in specifieke werkinstructies. Werkkleding,
schoeisel en eventueel andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden door de
aannemer kosteloos ter beschikking gesteld aan haar medewerkers. PBM’s dienen juist
gebruikt en onderhouden te worden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals
staat aangegeven. Aannemer houdt toezicht op het juiste gebruik van PBM’s door haar
werknemers en onderaannemers (ZZP-ers).
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4.6 Terreinreglementen
4.6.1 Toegang tot het terrein

Aannemer meldt en legitimeert zich bij aankomst altijd bij de receptie. Medewerkers van
aannemer krijgen hier per persoon een toegangsbadge uitgereikt. Deze badge dient
men altijd bij zich te dragen. Na beëindiging van de werkzaamheden, doch zeker
éénmaal per week, dient de uitgereikte toegangsbadge te worden ingeleverd bij de
receptie. Bij verlies of het niet inleveren van een toegangsbadge wordt de kostprijs in
rekening gebracht.
Normale werktijden zijn ma t/m vrij 08:00 uur t/m 16:30 uur. Voor afwijkingen aan de
werktijden is toestemming van de toezichthouder vereist.
De receptie zal de contactpersoon, omtrent de aankomst van de aannemer informeren.
Voordat aannemer het terrein op gaat, dient men altijd geïnformeerd te worden over de
specifieke risico’s en de betreffende beheersmaatregelen, mocht iets anders gaan dan
gepland. Indien men geen informatie heeft gekregen, vraag hier dan naar.
4.6.2 Verkeersregels op terreinen

Op het terrein van Fokker Landing Gear B.V. gelden de voorschriften uit de Wegen
Verkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. De maximale
snelheid op het buitenterrein is 15 km/uur tenzij dit anders wordt aangegeven. In
gebouwen rijdt men stapvoets (5 km/uur). Blokkeer nooit wegen, uitgangen van
gebouwen, fabrieksinstallaties, brandblusmiddelen en vluchtwegen. Parkeer voertuigen
uitsluitend op plaatsen waar dit is toegestaan.
4.6.3 Loop- rijroutes

Loop- en rijroutes liggen niet seperaat van elkaar. Let dus goed op voor intern verkeer,
zoals heftrucks en palletwagens. Heftrucks gaan voor op voetgangers.
4.6.4 Fotograferen en filmen

Het maken van foto’s en/of filmen mag alleen na schriftelijke toestemming van de
contactpersoon en alleen indien dit onder begeleiding van Fokker Landing Gear B.V.
plaatsvindt. Vóórdat eventuele foto en/of filmmateriaal wordt getoond, dient goedkeuring
te worden gegeven door Fokker Landing Gear B.V.. Telefoons met camerafunctie
kunnen bij de receptie in bewaring worden genomen!!!
4.6.5 Brandblusmiddelen

Brandblusmiddelen zoals brandkranen, brandslangkasten en brandblussers moeten
altijd vrijgehouden worden van obstakels. Het opslaan van goederen, materialen en het
parkeren van voertuigen in de directe nabijheid is verboden. Brandblusmiddelen dienen
altijd direct inzetbaar te zijn. Indien brandblusmiddelen van Fokker Landing Gear B.V.
door aannemer worden gebruikt of geblokkeerd, dient dit direct aangegeven te worden
aan toezichthouder.
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4.6.6 Veiligheidsnoodvoorzieningen

Veiligheidsnoodvoorzieningen zoals nooddouches en vluchtdeuren moeten altijd vrij
worden gehouden van obstakels. In de directe nabijheid mogen geen goederen en/of
andere materialen worden geplaatst. Indien veiligheidsnoodvoorzieningen van Fokker
Landing Gear B.V. door aannemer worden gebruikt of geblokkeerd, dient dit direct
aangegeven te worden aan toezichthouder.
4.7 Opleiding

Om blijvend te kunnen opereren volgens moderne werkmethoden en conform de
actuele wet- en regelgeving is regelmatige scholing en bijscholing noodzakelijk. In dit
kader hebben de medewerkers en onderaannemers van de aannemer een voor een
goede functievervulling vereiste kennis en vaardigheden. Aannemer is verplicht deel te
nemen aan opleidingsactiviteiten en informatie- en/of instructiebijeenkomsten die op
initiatief van Fokker Landing Gear B.V. worden gepland.
Voor het correct gebruik van diverse machines is het niet alleen van belang dat de
machines in goede staat verkeren, maar ook dat de bediener van de machines
voldoende gekwalificeerd is om deze juist te bedienen. Voor diverse machines is een
opleidingscertificaat nodig. Aannemer bedient dus nooit machines of installaties zonder
daartoe gekwalificeerd te zijn.

Pagina 14

SHE Reglement Aannemers
Fokker Landing Gear B.V.
Helmond

SPA-SHE-32.19
Issue 01
Date: 13-JAN-2015

4.8 Afwijkende gebeurtenissen
4.8.1 Ongevallen en gevaarlijke situaties.

Indien aannemer met een onveilige situatie te maken krijgt, probeert men deze eerst
veilig te stellen. Als dit niet mogelijk is, markeert men de onveilige situatie. Meldt
onveilige situaties direct aan de toezichthouder.
Mocht er ondanks alle veiligheidsvoorschriften en maatregelen toch een incident of
ongeval plaatsvinden, probeer dan zo rustig mogelijk te blijven en neem de volgende
stappen:
1. Stel jezelf in veiligheid;
2. Alarmeer hulpdiensten en medewerkers in de omgevingnabije collega’s;
3. Probeer het gevaar alleen weg te nemen als je denkt dat je dat op een veilige
manier kunt doen;
4. Meld het voorval bij de toezichthouder;
5. Werk altijd mee aan het onderzoek indien dit is gewenst.
Bij een ernstig ongeval of bij een andere calamiteit, moet direct alarm worden geslagen
via het alarmnummer.

Alarmnummer: 0492-575222
Instructies van de bedrijfshulpverlening (BHV), brandweer en/of andere hulpdiensten
dienen te worden nageleefd.
Van incidenten kunnen wij leren hoe we voortdurend ons werk beter en veiliger kunnen
doen. Incidenten dienen dan ook, nadat ze gemeld en geregistreerd zijn, onderzocht te
worden om acties ter verbetering te starten. Zorg hiervoor dat zaken op de plaats van
het incident blijven liggen totdat iemand van het onderzoeksteam van Fokker Landing
Gear B.V. deze heeft gecontroleerd. Indien door Fokker Landing Gear B.V. gewenst, zal
aannemer medewerking verlenen aan het onderzoek naar de oorzaken van het
incident. Aannemer gaat ermee akkoord dat Fokker Landing Gear B.V. inzicht krijgt in
bepaalde procedures, instructies en eventuele andere documenten van aannemer,
indien deze door Fokker Landing Gear B.V. voor het onderzoek noodzakelijk worden
geacht.
Indien het ontruimingsalarm gaat dient aannemer zo spoedig mogelijk de
werkzaamheden te staken en de instructies van Fokker Landing Gear B.V. op te volgen.
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4.8.2 Agressie en geweld op de werkplek

Onder arbeid gerelateerde agressie en geweld worden voorvallen verstaan waarbij een
medewerker van of werkzaam voor Fokker Landing Gear B.V. psychisch of fysiek wordt
lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks
verband houden met het verrichten van zijn arbeid. Voor gevallen van
arbeidsgerelateerde agressie en geweld geldt:
•
•
•
•
•

Iedereen die arbeid verricht in opdracht van Fokker Landing Gear B.V. is
verplicht incidenten gerelateerd aan agressie en geweld te melden aan zijn
leidinggevende;
Van iedere vorm van agressie/geweld wordt intern een registratie bijgehouden;
Bij fysiek geweld wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Bij andere vormen
van geweld zal per geval gekeken worden naar de verdere afhandeling;
Agressieongevallen met mogelijk blijvend letsel en/of ziekenhuisopname worden
altijd gemeld aan deInspectie SZW;
Fokker Landing Gear B.V. zorgt voor het verhalen van eventuele schade.

5. AANSPRAKELIJKHEID
Fokker Landing Gear B.V. aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, hoe ook
genoemd en van welke aard ook, als gevolg van het gebruik van Fokkereigendommen,
ook in die gevallen waarin het gebruik uitdrukkelijk door Fokker Landing Gear B.V. is
toegestaan. De aannemer vrijwaart Fokker Landing Gear B.V. voor kosten, aanspraken,
schades en boetes van welke aard dan ook en gemaakt door wie dan ook, inclusief
Fokker Landing Gear B.V. en haar personeel, die voortvloeien uit of verband houden
met de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein van Fokker Landing Gear B.V.,
inclusief het al dan niet naleven van deze bepalingen. Fokker Landing Gear B.V.
behoudt zich het recht voor schaden en kosten door Fokker Landing Gear B.V. of haar
personeel geleden of gemaakt, op de aannemer te verhalen. De aannemer is verplicht
zich te verzekeren tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid; het verzekerde
bedrag dient minimaal EUR 5.000.000,- te bedragen. Op verzoek van Fokker Landing
Gear B.V. dient de verzekeringspolis te worden overlegd. Aannemer’s aansprakelijkheid
jegens Fokker Landing Gear B.V. en derden wordt geenszins beperkt of uitgesloten
door de dekking die deze verzekering al dan niet biedt.
De aannemer is verplicht zich tot tenminste de door de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) minimum vereiste bedragen door
verzekering te dekken tegen aansprakelijkheid voor derden, veroorzaakt in verband met
de uitvoering van het werk, voortvloeiend uit gebruik van eigen en/of aan anderen
toebehorende motorrijtuigen. Niet onder de in de vorige zin bedoelde verzekering
gedekte motorvoertuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
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6. GEHEIMHOUDING
Aannemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle door Fokker
Landing Gear B.V. verstrekte of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens,
informatie, zaken en/of rechten betreffende Fokker Landing Gear B.V., haar klanten of
andere relaties. Aannemer zal deze verplichting tevens opleggen aan haar
medewerkers en onderaannemers.
7. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarm (brand/ongeval)
Receptie
Hoofd Technische Dienst
BHV
SHE-Officer

: 0492-575222
: 0492-575151
: 0492-575187
: 0492-575249
: 0492-575230

8. TOT SLOT
Slotbepaling
Naast de bepalingen in dit reglement gelden ook de nationale wet- en regelgevingen.
Het is nu bekend wat Fokker Landing Gear B.V. op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu van aannemers verwacht. Het is aan de aannemer om de
praktische invulling te geven aan het begrip veilig en vakkundig werken.
Als de bepalingen in de document worden opgevolgt, is de basis gelegd om het werk
veilig en (milieu)verantwoord uit te kunnen voeren. Het is goed mogelijk dat men voor
specifieke werkzaamheden extra veiligheids- en gedragsregels dient op te volgen. Bij
twijfel, vraag daar dan voorafgaand aan de werkzaamheden altijd naar.
Onthoud dat het voorkómen van ongelukken op het werk een verantwoordelijkheid van
iedereen is. Denk daar over na en sta stil bij wat men doet. Onthoud ook dat haast en
onvoorzichtigheid belangrijke oorzaken van ongevallen zijn.
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