
Nieuwe 
veiligheidsregels



WELKOM BIJ 
MOBILIS
Voor de uitvoering van ons veiligheids-  
en milieubeleid, conform de eisen van de 
Arbowet, VCA-P, ISO 14001, ISO 45001, 
Veiligheidsprestatieladder niveau 4 en  
de “Governance Code” voor veiligheid  
in de bouw, wordt van ons allemaal inzet 
en medewerking verlangd. Om dit te 
bereiken hebben we algemene regels  
op VGWM-gebied opgesteld.

LET OP!: Voor afzonderlijke projecten 
kunnen afwijkende of extra voorschriften 
gelden welke in de projectinformatiefolder 
of project(introductie)video van het 
desbetreffende project omschreven 
worden.
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 Algemene huishoudelijke 
en gedrags regels op de 
bouwplaats

• Bij aankomst op de bouwplaats altijd 
eerst melden bij de uitvoerder. 

• De uitvoerder zal de projectspecifieke 
regels en risico’s van het project 
bespreken.

• Neem kennis van de alarmkaart.
• Zorg ervoor dat u altijd een geldig 

 identiteitsbewijs bij u draagt voor 
 legitimatie en identificatie (geen 
rijbewijs).

• Op alle projecten van Mobilis is het in 
bezit zijn van het VCA certificaat en GPI 
verplicht. 

• Leidinggevende werknemers van Mobilis 
zijn in het bezit van VCA-VOL en GPI.

• Operationele ZZP-ers zijn in het bezit 
van VCA-VOL en GPI.
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• Het gebruik, in bezit hebben of onder 
invloed zijn van drugs op de bouwplaats 
is verboden.

• Het gebruik, in bezit hebben of onder 
invloed zijn van alcohol op de bouw-
plaats is verboden, dit geldt ook voor 
alcoholvrij bier.

• Gebruikt u medicatie? Meld dit aan  
uw uitvoerder.

• Mobilis hanteert een sanctiebeleid bij 
het niet volgen van de veiligheids- en 
milieuregels.
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 Algemene  
veiligheids regels op  
de bouwplaats

• Houd de bouwplaats te allen tijde netjes 
en opgeruimd.

• Leg het materiaal en gereedschap 
ordelijk weg en bescherm het tegen 
weersinvloeden. 

• Puin-, hout-, bouw-, sloop-, chemisch-, 
rest-afval, papier etc. wordt gescheiden 
ingezameld.

• Zorg ervoor dat doorgangen, looppaden 
en trappen vrij blijven van obstakels.

• Haspels moeten altijd volledig afgerold 
worden.

• Leg kabels, slangen en leidingen ordelijk 
weg of hang deze op met S-haken. 
Voorkom struikelgevaar.

• Neem maatregelen tegen het 
afklemmen van snoeren en kabels.
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• Indien het werk op, aan of nabij de 
buitenrand (binnen 4 meter) van een 
dek of een vloerveld wordt gewerkt, 
moeten markeringen zijn geplaatst. 

• Binnen 2 meter van deze buitenrand 
moet er afzetting worden geplaatst. 
Dit geldt ook voor vloersparingen ten 
behoeve van liften, trappen e.d.. Is 
afzetting niet mogelijk dan dient óf 
de opening goed te zijn dicht gelegd, 
vangnetten te zijn geplaatst of u maakt 
gebruik van een veiligheidsgordel met 
reddingslijn.

• Het bedienen van een (schaar)hoog-
werker mag alleen als er aantoonbaar 
een gedegen instructie is ontvangen 
door de gebruiker. Deze instructie dient 
gegeven te zijn door een deskundig 
persoon. Deze instructie is 3 jaar geldig.
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• Het bedienen van een zaagtafel mag 
alleen als er aantoonbaar een gedegen 
instructie is ontvangen door de 
gebruiker. Deze instructie dient gegeven 
te zijn door een deskundig persoon. 
Deze instructie is 3 jaar geldig. 

• Het aanslaan van lasten mag alleen als 
er een aantoonbare gedegen instructie 
is ontvangen welke gegeven is door een 
deskundig persoon. Deze instructie is  
3 jaar geldig. 

• Roken: Hier gelden projectspecifieke 
afspraken. 
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Brand 

• In geval van brand meldt u dit 
onmiddellijk bij uw leidinggevende of 
de bedrijfshulpverlener. 

• Bij afwezigheid direct het alarmnummer 
112 bellen. 

• Waarschuw ook anderen in de 
omgeving. 

• Volg altijd de aanwijzingen van de 
BHV-er(s) op. 
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Incidenten

• Indien zich een incident met lichamelijk 
letsel voordoet, meldt u dit onmiddellijk 
aan de dichtstbijzijnde BHV’er/ EHBO’er, 
te herkennen aan zijn helm met BHV/
EHBO-sticker en bij de uitvoerder. 

• De uitvoerder zal direct de 
projectveiligheidskundige informeren en 
het incident in Mobilizer registreren.

• Overige incidenten moet u ook direct bij 
uw uitvoerder melden. 

• Gevaarlijke situaties heft u, indien 
mogelijk, direct op. Denk bijvoorbeeld 
aan een vloersparing die niet is 
dichtgelegd, leg deze sparing dicht en 
meld het bij de uitvoerder.

8



• In het geval dat er bezwaren zijn om een 
gevaarlijke situatie bij uw uitvoerder te 
melden, kunt u deze ook direct bij de 
vakgroep KAM melden. 

• Verbetervoorstellen zijn altijd welkom 
bij de vakgroep KAM.
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Milieu-incidenten

• Indien er onverhoopt vervuiling 
van bodem of water ontstaat door 
bijvoorbeeld een omvallende of 
scheurende verpakking of door het 
knappen van een slang of leiding, dient 
u dit direct aan de uitvoerder te melden. 

• Bij lekkage of morsen van gevaarlijke 
vloeistoffen moet het indringen in 
de bodem zo snel mogelijk worden 
tegengegaan door het toepassen van 
absorptiekorrels. Er is een spill-kit 
aanwezig op de bouwplaats. 

• De vervuilde grond zal worden 
afgegraven en als gevaarlijk afval 
behandeld en afgevoerd worden.
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 Energie, CO2 en  
luchtverontreiniging

• Ga bewust om met energieverbruik 
op de bouwplaats en voorkom 
luchtverontreiniging.

• Doe ongebruikte verlichting uit en laat 
aggregaten, materieel (kranen, shovels, 
e.d.) niet onnodig draaien. 

• Verbetervoorstellen met betrekking tot 
verbetering van het energieverbruik 
kunnen bij de uitvoerder en/of de 
vakgroep KAM gemeld worden.
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Persoonlijke 
 Beschermingsmiddelen 
(PBM)

• Indien de risico’s van uw werk dat 
vragen zullen PBM’s worden uitgereikt. 

• U dient hier zorgvuldig mee om te 
gaan en deze te gebruiken zoals 
voorgeschreven.

• Mocht iets zoek of defect raken meldt 
dit dan bij de uitvoerder zodat hij voor 
vervanging kan zorgen. 

• Op alle projecten van Mobilis is 
het dragen van een bouwhelm en 
veiligheidsschoeisel klasse S3 verplicht.

• Mobilis staat werken in korte broek of 
met ontbloot bovenlijf niet toe.
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• Bij alle verspanende werkzaamheden 
waarbij splinters of vonken kunnen 
 vrijkomen (o.a. slijpen, hakken 
en branden) is het verplicht een 
 veiligheidsbril of een gelaatscherm en 
lange mouwen te dragen. 

• Bij werkzaamheden waarbij stof 
vrijkomt moet stofafzuiging worden 
toegepast. 

• Bij kortstondige werkzaamheden 
waarbij stof vrijkomt mag een 
 stofmasker worden gedragen.

• Bij werkzaamheden waarbij meer dan  
80 dB(A) geluid wordt geproduceerd 
krijgt u het adviesom de door uw 
werkgever ter beschikking gestelde 
gehoorbescherming te dragen

• Bij werkzaamheden waarbij meer dan  
85 dB(A) geluid wordt geproduceerd 
bent u wettelijk verplicht om gehoor-
bescherming te dragen.
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• Bij het werken in (schaar)hoogwerkers  
is het verplicht om aangelijnd te zijn. 
Deze regel geldt niet bij het werken 
boven water, dan is een reddingsvest 
(275 N) verplicht.

• Bij alle betonwerkzaamheden is het 
dragen van een veiligheidsbril verplicht.  

• Veiligheidsbrillen geïntegreerd in 
helmen zijn niet toegestaan omdat deze 
niet volledig aansluiten op het gelaat.

14



 
Steigers

• De steigerrichtlijn is van toepassing. 
• Een steiger die (tijdelijk) niet is 

vrijgegeven mag onder geen enkele 
voorwaarde worden betreden.  
U herkent een vrij  gegeven steiger aan 
een volledig ingevulde steigerkaart. 
Indien deze niet aanwezig is of er 
een tekst zichtbaar is: “steiger niet 
betreden”, mag u de steiger niet 
betreden.

• Alle vaste steigers moeten iedere  
2 weken gecontroleerd en afgetekend 
worden op de steigerkaart door een   
bevoegd persoon.
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• Er mag niets aangepast of verwijderd 
worden aan de steiger zonder 
schriftelijke toestemming van de 
steigerbouwer waarin beschreven staat 
wat en hoe dit aan te passen.

16



 Gereedschappen (Accu, 
elektrisch, hydraulisch, 
brandstof) en machines

• Gereedschappen en machines alleen 
gebruiken als deze in goede staat 
verkeren.

• Gebruik geen machines of gereed-
schappen die niet zijn voorzien van  
een markering die de geldigheid van  
de keuring aantoonbaar maakt.

• Handschoenen zijn niet toegestaan 
bij werken met gereedschappen 
met draaiende delen zoals slijptol,        
afkortzaag, schroeftol, (klop)boren en 
zaagtafels.

• Indien u aan/met gevaarlijke machines/
gereedschappen werkt (denk aan 
draaiende delen), volg dan altijd de 
voorgeschreven aanwijzingen op.
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• Het is nooit toegestaan beschermkappen 
of beveiligingen buiten werking te 
stellen of te overbruggen.
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Gasflessen

• Gas- en zuurstofflessen dienen verticaal 
opgeslagen en geborgd te worden. 

• Let op! Acetyleen is zeer brandbaar 
en kan bij stoten en vallen al tot 
zelfontbranding overgaan.

• Bij het stoten of vallen van de 
acetyleenfles moet de fles zo spoedig 
mogelijk gekoeld worden, denk hierbij 
altijd eerst aan je eigen veiligheid.

• Gas- en zuurstofflessen dienen 3 meter 
uit elkaar opgeslagen te worden of van 
elkaar gescheiden door middel van een 
stalen tussenschot. Dit geldt voor zowel 
volle als lege flessen.   

• Er dient een flessensleutel bij de flessen 
aanwezig te zijn. 
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• Gasflessen mogen nooit in een 
afgesloten, niet geventileerde, ruimte/
container opgeslagen worden. 

• In een container mogen flessen 
opgeslagen worden indien er diagonale 
ventilatieroosters aanwezig zijn.
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Het hijsen van lasten

• Begeef je nooit onder een last.
• Zorg voor een goede communicatie met 

de machinist (blijf binnen gezichtsveld 
of gebruik portofoon). 

• Maak altijd gebruik van onbeschadigde 
en goedgekeurde hijsmiddelen 
(stroppen, kettingen, e.d.).

• Beschadigde of afgekeurde hijsmiddelen 
inleveren bij de uitvoerder.  

• Maak alleen gebruik van hijsmiddelen 
welke bestemd zijn voor het te hijsen 
gewicht.

• Stroppen die worden meegeleverd 
met de wapening enkel gebruiken om 
wapening van de vrachtwagen op de 
verwerkingslocatie te plaatsen.
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• Stroppen die beschadigd zijn dienen te 
worden ingeleverd bij de uitvoerder en/
of te worden doorgesneden.

• Indien er veel wind staat bepaalt de 
kraanmachinist of veilig gehesen kan 
worden.

• Bij onweer in de nabije omgeving 
(vuistregel: bliksem en donder binnen 
10 seconden) dienen de hijsactiviteiten 
gestaakt te worden. 
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 Gevaarlijke stoffen en 
  persoonlijke hygiëne

• Gevaarlijke stoffen kunnen op drie 
manieren door het lichaam worden 
opgenomen: via de luchtwegen, de huid 
en de mond. 

• U kunt deze opname grotendeels 
voorkomen door de nodige voorzorg te 
nemen, bijvoorbeeld door het gebruik 
van adembescherming, het dragen van 
(schone) overalls, handschoenen en een 
hoofddeksel, maar ook het tijdig wassen 
van uw handen is van belang (minimaal 
voor het eten en toiletbezoek). 

• Loop niet te lang rond in vervuilde 
werkkleding. 
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• Weet u niet of een stof ongezond of 
gevaarlijk is, neem dan contact op 
met de uitvoerder. Hij beschikt over 
de productinformatie, deze wordt 
meegeleverd door de leverancier en 
moet ter inzage zijn op het project.
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Weersomstandigheden

• Draag altijd kleding die bij het weer past 
binnen de bedrijfs- en projectspecifieke 
geldende kledingeisen. 

• Op de projecten wordt zonnebrand ter 
beschikking gesteld bij veel blootstelling 
aan UV-straling. 

• Bij onweer in de nabije omgeving 
(vuistregel: bliksem en donder binnen 10 
seconden) dienen de werkzaamheden 
op steigers tijdig gestaakt te worden. 

• Regenkleding is voor Mobilis personeel 
beschikbaar.
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 Algemene regels t.a.v. 
 elektrocutiegevaar

• Als u binnen 5 meter van de 
bovenleidingen en/of andere 
spanningvoerende delen moet of kan 
komen (let op lange voorwerpen) dan 
moet u eerst contact opnemen met de 
(hoofd)uitvoerder van Mobilis. Er zullen 
extra veiligheidsmaatregelen moeten 
worden getroffen.
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 Regels spoorweg-
veiligheid,  algemene 
regels t.a.v. aanrijdgevaar

Als u op een werkterrein komt waar 
ProRail opdrachtgever is dient u:
• Te beschikken over een digitaal 

veiligheidspaspoort;
• Een oranje vest of jas met fluoriserende 

strepen volgens de EN-ISO-20471 
• Een witte of gele veiligheidshelm te 

dragen. 
• Achter het hekwerk te blijven dat is 

geplaatst om het spoor af te schermen. 
Een dergelijk hekwerk mag nooit zonder 
toestemming van de uitvoerder worden 
gepasseerd.
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• Als de bovenleiding in het valbereik 
van het materieel staat moet de 
chauffeur/machinist een schriftelijke 
bovenleidinginstructie volgen en dient 
het materieel geaard te worden.
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TOT SLOT
Deze regels zijn bedoeld om uw werk en 
dat van uw collega’s veiliger, gezonder 
en makkelijker te maken. Dit kan alleen 
bereikt worden als iedereen zich daar voor 
inzet en zich aan de regels houdt. 

Sanctiebeleid bij herhaaldelijke of 
moedwillige overtreding van de 
veiligheids- en milieuregels en PBM-
gebruik:
1e stap:   Een in Mobilizer geregistreerde 

mondelinge waarschuwing 
door (hoofd)uitvoerder of 
veiligheidskundige;

2e stap:   Eerste schriftelijke waarschuwing 
binnen twee jaar na de eerste 
mondelinge waarschuwing, 
door (hoofd)uitvoerder of 
veiligheidskundige;
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3e stap:   Tweede schriftelijke 
waarschuwing binnen twee 
jaar na de eerste schriftelijke 
waarschuwing, door (hoofd)
uitvoerder of veiligheidskundige. 
Deze leidt tot verwijdering 
van de bouwplaats voor de 
betreffende werknemer van 
een onderaannemer of tot 
tijdelijke schorsing van een eigen 
medewerker.

4e stap:   Bij een volgende overtreding 
binnen twee jaar na de tweede 
schriftelijke waarschuwing, wordt 
door de directie, in overleg 
met HR een ontslagprocedure 
overwogen.
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LET OP: Het bezit, gebruik of het onder 
invloed zijn van alcohol en/of drugs op 
de bouwplaats, alsmede het bewust 
veroorzaken van een levensbedreigende 
situatie of ernstige milieuvervuiling leidt te 
allen tijde tot onmiddellijke verwijdering 
van de betreffende medewerker van de 
bouwplaats. Bij een gericht vermoeden 
van onder invloed zijn van alcohol of drugs 
behoudt Mobilis zich het recht voor een 
test af te nemen.
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