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0. Wijzigingen ten opzichte van vorige versie
-

Complete revisie van uitgave 3 daterend van 17-09-2015

1. BELEIDSVERKLARING
Het beleid van ROCKWOOL is erop gericht om ongevallen, schade aan de gezondheid en milieu
zoveel mogelijk te voorkomen.
Daarom zetten wij ons in voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, bezoekers en
iedereen die voor ons bedrijf werkt. Veiligheid heeft absolute topprioriteit op het ROCKWOOL-terrein
en daarom hebben we regels en procedures om veilig te werken.
ROCKWOOL-visie:
“Medewerkers gaan net zo gezond naar huis als ze naar het werk gekomen zijn”.
Daar maken we ons met z’n allen sterk voor. Directie, management en leidinggevenden net zo goed
als eigen productiemedewerkers, kantoorpersoneel, uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel.
Veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn is een zaak van ons allemaal, en daar mogen en moeten
we elkaar op aanspreken.

2. Inleiding
Deze voorschriften zijn bedoeld voor iedereen die op enigerlei wijze bij ROCKWOOL-werkzaamheden
uitvoert. In aanvulling op deze algemene voorschriften dienen eveneens de per productie-unit,
afdeling of installatie opgestelde voorschriften gehanteerd en nageleefd te worden.
ROCKWOOL hanteert een veiligheidscultuur genaamd “ROCKSAFE” die zich continu bezighoudt met
verbeteringen op het gebied van veilig en gezond werken. Vanuit deze cultuur zijn 10 risicovolle
basisveiligheidsafspraken vastgelegd. Deze 10 Golden Safety Rules geven een indicatie van onze
risicovolle activiteiten en werken mee om op een veilige manier hiermee om te gaan. Wij verzoeken u
deze 10 basisveiligheidsregels zo spoedig mogelijk met uw medewerkers te bespreken. Daarna
verwachten wij dat u deze algemene voorschriften op neemt in uw procedures ten aanzien van het
werken bij ROCKWOOL
Alle aanwijzingen, geboden, verboden en waarschuwingen door middel van borden of op een andere
manier gegeven door ROCKWOOL-personeel, dienen te worden opgevolgd.

3. Toepassingsgebied
Dit voorschrift is van toepassing voor locatie:
•
ROCKWOOL Roermond

4. Doel van dit voorschrift
Dit voorschrift is bedoeld om de thema’s veiligheid, gezondheid en milieu te borgen bij de uitvoering
van werkzaamheden bij ROCKWOOL Roermond

5. Begrippen en afkortingen
Afkorting
ETD
LMRA
NAW-gegevens
TRA
VCA

Electro Technische Dienst
Laatste Minuut Risico Analyse
Naam, Adres Woonplaats gegevens
Taak Risico Analyse
Veiligheid Checklijst Aannemer
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6. Algemene (gedrags-)regels
Algemeen
Voorschriften
Iedereen is verplicht de veiligheid op het werk in acht te nemen en zich te houden aan de veiligheidsen milieuvoorschriften.
Aanwijzingen, borden enz.
Aanwijzingen, geboden, verboden en waarschuwingen door middel van borden of anderszins
gegeven door de bedrijfsleiding, toezichthoudend kader, de veiligheidskundige(n) en medewerkers
van security, dienen in het belang van de veiligheid stipt te worden opgevolgd. Waar deze
aanwijzingen ontbreken, aanvulling behoeven of nader geconcretiseerd moeten worden, zijn of
worden per situatie of handeling gedetailleerde veilige werkvoorschriften en – vergunningen
opgesteld door de verantwoordelijke afdeling.
Orde en netheid
Iedereen dient mee te werken aan het handhaven van orde en netheid door afval in de daarvoor
bestemde bakken te deponeren, materialen en gereedschappen op de daarvoor bestemde plaatsen
op te bergen, het schoonhouden van de werkplek enz. De toegang en de looproutes dienen vrij van
obstakels te worden gehouden.
Bedrijfsbezoeken
Binnen ROCKWOOL gelden er voorschriften voor het bezoeken van locatie Roermond. Zo gelden er
extra veiligheidsmaatregelen in specifieke gebieden om de bedrijfsbelangen van ROCKWOOL en u
persoonlijke veiligheid te beschermen. Deze voorschriften zijn opgenomen in ons intern handboek
fabrieksbezoeken. U contactpersoon binnen ROCKWOOL Roermond kan u hierover nader
informeren. Bij bedrijfsbezichtigingen gelden voor bezoekers voorschriften tot het dragen van
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Rookbeleid
Roken is alleen toegestaan buiten de gebouwen op de begane grond, alleen op de daarvoor
aangewezen rookplekken. Dit geldt ook voor de E-sigaret.
Gebruik van alcohol, drugs en medicijnengebruik.
Het nuttigen of in bezit zijn van alcoholhoudende drank en drugs tijdens werktijd is niet toegestaan
binnen de gebouwen, terreinen of voertuigen van ROCKWOOL. Het verbod tot gebruik van licht
alcoholische dranken geldt niet voor plaatsen en gelegenheden waar door de directie ontheffing is
verleend.
Een persoon die onder invloed van alcoholhoudende drank, drugs of medicijnen die het
reactievermogen beïnvloeden verkeert, moet onmiddellijk van het werk worden verwijderd.
Security loge is uitgerust voor het afnemen van een alcoholtest.
Het gebruik van medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dient te worden gemeld bij de
bedrijfsarts. Wanneer dit vanwege praktische omstandigheden niet mogelijk is (bijvoorbeeld weekend)
dient de werknemer bij zijn/haar huisarts/dienstdoende arts om advies te vragen. Bij een advies om in
een omgeving te werken waarbij er extra alertheid noodzakelijk is met betrekking tot veiligheid op de
werkplek, zal de medewerker met een verklaring van de arts in overleg treden met zijn/haar
leidinggevende.
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De zorg voor het milieu.
De verschillende soorten afval dienen te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken,
die staan op iedere afdeling in de aanwezige milieustations.
De zorg voor het milieu is verder beschreven in de handboeken, die op de betreffende afdelingen
aanwezig zijn. Bij milieu incidenten (lucht, bodem, water) kunt u de milieulijn 0475-353775 bellen.
Geluidsapparatuur, (radio’s),
Het dragen en/of gebruiken van mobiele muziek-dragers met “oortjes” is niet toegestaan.
Bad lokaal
Er is gelegenheid om te douchen in het bad lokaal. Een kledingkast voor ROCKWOOL-medewerkers
is aan te vragen via leidinggevende of de security.
Veiligheidsvoorzieningen
Nood- en oogdouches
De toegang tot een nood- of oogdouche dienen vrijgehouden te worden. Storingen en defecten aan
een nood- of oogdouche dienen direct aan de leidinggevende te worden gemeld.
Vluchtwegen
Vluchtwegen dienen altijd vrij van obstakels te worden gehouden als zodanig herkenbaar en zichtbaar
te zijn. Schuifdeuren of draaideuren mogen niet gebruikt worden als vluchtweg zonder toestemming
H&S.
Markeringen, afzettingen
Alle openliggende (hijs)luiken, sleuven, putten, kuilen enz., die niet afgedekt kunnen worden, moeten
doeltreffend worden afgezet en gemarkeerd. Bij duisternis dienen afzettingen en markeringen te
worden voorzien van brandende rode lampen of brandende gele knipperlichten.
Afzettingen en markeringen mogen slechts na toestemming van de gebiedsverantwoordelijke worden
verwijderd door de verantwoordelijke (afdeling) die deze heeft aangebracht.
Security
Vandalisme, Diefstal
U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor diefstal of
beschadiging van u eigendommen. Diefstal, vandalisme dient altijd gemeld te worden bij Security.
Van vandalisme of diefstal zal na intern overleg mogelijk aangifte worden gedaan bij de politie.
Legitimeren
Alle personen aanwezig op het terrein van ROCKWOOL moeten zich kunnen legitimeren door middel
van een geldig identiteitsbewijs. Werknemers van ROCKWOOL vallen onder een centrale regeling.
Externe uitvoerende personen zijn verplicht herkenbaar te zijn door het eigen logo of de firmanaam
op de werkkleding.
Veiligheidspaspoort
Iedereen die werkzaamheden verricht bij ROCKWOOL ontvangt een badge en een
veiligheidspaspoort bij het eerste bezoek. Het veiligheidspaspoort bevat een korte samenvattende
omschrijving van onze belangrijkste algemene veiligheids- en milieuvoorschriften en extra informatie
om nog eens te raadplegen als men vragen heeft.
Het is verplicht voor iedereen om het veiligheidspaspoort ingevuld met N.A.W.- gegevens bij zich te
dragen als men aanwezig is in de fabriek of buitenlocaties.
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Badge
Het is verplicht voor bezoekers en derden de badge op locatie zichtbaar te dragen en in te leveren bij
het beëindigen van de werkzaamheden of na verloop van de geldigheidstermijn. Als het zichtbaar
dragen van de badge een gevaar kan opleveren tijdens werkzaamheden dient men deze bij zich te
dragen en direct te tonen als hierom gevraagd wordt.
Mocht u om wat voor reden dan ook niet in het bezit zijn van een badge dient u zich te melden bij de
security loge.
Camerabewaking
Op onze locatie is camerabewaking aanwezig die zowel zichtbaar als onzichtbaar is geïnstalleerd.
Meer informatie (Interne Richtlijn HR, Camerareglement)
Visitatie
Op onze locatie heeft security het recht tot visitatie van zowel personen als voertuigen.
Foto- of film opnames
Het maken van foto- of filmopnames bij ROCKWOOL is zonder voorafgaande toestemming verboden.
Om toestemming te krijgen dient men een aanvraagformulier voor filmen/fotograferen uiterlijk 3
werkdagen voor het betreffende bezoek in te dienen. Film/foto’s dienen na afloop van het bezoek ter
goedkeuring bij de technisch directeur voorgelegd te worden, tenzij anders met hem is afgesproken.
Parkeren of toegang met voertuigen op onze locatie
Alleen indien de werkzaamheden het noodzakelijk maken mag u met een vervoermiddel op de
locatie. Security geeft u hiervoor een toegangsbewijs waarop tevens de van toepassing zijnde
gedragsregels zijn vermeld. In u voertuig dient een lijst aanwezig te zijn van u eigendommen die zich
in het voertuigbevinden. Bij visitatie wordt hierna gevraagd om te voorkomen dat ROCKWOOLeigendommen worden meegenomen zonder de verplichte uitvoer bon. Bij diefstal wordt hiervan
melding gemaakt.
Zonder toestemming van de afdeling is het verboden om met motorvoertuigen in de gebouwen te
komen. Bij werkzaamheden in fabriekshallen moeten adequate maatregelen genomen worden ten
aanzien van ophoping van uitlaatgassen. Voor het gebruik van diesel aangedreven
voertuigen/arbeidsmiddelen in de gebouwen of fabriekshallen is toestemming van H&S noodzakelijk.
Het gebruik van motorvoertuigen en andere vervoersmiddelen op het terrein vindt plaats geheel voor
eigen risico en buiten elke aansprakelijkheid van ROCKWOOL
Stalling van auto, motor en fiets
ROCKWOOL heeft parkeerplaatsen ter beschikking en bezit een overdekte stalling van motor en
fiets. Stalling en parkeren is voor eigen risico.
10 Golden Safety Rules (Gouden veiligheidsregels)
Golden Safety Rule 1
Ik hou mijn werkplek schoon en opgeruimd.
-

HOKE regels van de afdeling gelden
Losliggende slangen, pallets niet op de juiste plek, blokkeren van loopwegen ed. mag nooit.
Op het buiten terrein geldt hetzelfde, geen losliggende voorwerpen, ook niet op de rijwegen
(gevaar van wegschieten onder band).
Spullen opruimen op vaste plekken, daar waar ze horen
Dit geldt voor iedereen die werkzaamheden uitvoert in de fabriek (UZK, Contractor ed.).
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Golden Safety Rule 2
Ik gebruik machines en gereedschappen alleen waarvoor ze bedoeld zijn en ik overbrug of omzeil
geen beveiligingen.
-

Gebruik machines conform Training on the job en/of instructies.
Correct gebruik van gereedschappen valt ook onder deze regel.
Bij twijfel: stop en go, eerst beoordelen of activiteit veilig kan worden uitgevoerd, zo niet,
overleggen met leidinggevende.
Alle veiligheidshekwerken en andere beveiligingen zijn intact en op hun plek tijdens bedrijf.
Alleen tijdens onderhoud bij volledig afgeschakeld en vergrendelde machine mag hiervan
afgeweken worden.

Golden Safety Rule 3
Als heftrucker ben ik altijd voorzichtig en nooit roekeloos. Voetgangers krijgen altijd voorrang.
-

Heftrucks vormen een van de grootste risico’s voor ernstig letsel en schades binnen een
bedrijf.
Houden aan de regels is een must.
Snelheid aanpassen aan de omstandigheden.

Golden Safety Rule 4
Ik zet omgeving af bij werkzaamheden
-

Bij werkzaamheden de omgeving op een juiste wijze afzetten (minimaal met veiligheidslint).
Werkzaamheden die invloed kunnen hebben op werk van andere, of in loopwegen, dienen
altijd afgestemd te worden met de gebiedsverantwoordelijke leidinggevende.
In grotere bouwprojecten gelden specifieke regels/werkvergunningen welke in de
werkplanning afgestemd worden.

Golden Safety Rule 5
Ik stel equipement veilig voor ik er aan werk, ik grijp nooit in de draaiende machine.
-

Bij werkzaamheden aan equipement dient altijd het equipement veilig gesteld te worden
middels persoonlijke sloten op werkschakelaars.
Afdelingen dienen werkafspraken en logboek te hebben en bij voorkeur laddersloten (ISOlock)
Aan diverse in bedrijf zijnde productielijnen zijn gevarenzones waar men in aanraking kan
komen met bewegende delen, men mag deze alleen betreden c.q. werkzaamheden
verrichten als ze zijn veiliggesteld.

Golden Safety Rule 6
Ik draag altijd de voorgeschreven Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s).
-

Met borden wordt aangegeven welke PBM’s verplicht zijn.
Bepaalde functies vereisen specifieke PBM’s, mensen in deze functie zijn geïnstrueerd in het
gebruik ervan.
Behalve op de vrijgestelde looproutes is het dragen van stootcaps en veiligheidsschoenen
verplicht.
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Golden Safety Rule 7
Ik meld alle onveilige situaties, schades en (bijna) ongevallen direct bij mijn leidinggevende en via een
meldformulier.
-

Veel melden van onveilige situaties en bijna-ongevallen betekent dat er een echte
veiligheidscultuur begint te ontstaan.

Golden Safety Rule 8
Leidinggevende of niet, ik moedig veilig gedrag aan, spreek iedereen aan die onveilig handelt en
gedoog geen onveilig handelen.
-

Veiligheid = discipline in gedrag, je houden aan de afspraken en niet afwijken, geen excuses
zoeken.
Weet dat mensen zich niet altijd bewust zijn van hun handelen.
Spreek aan op onveilig gedrag en complimenteer veilig gedrag.

Golden Safety Rule 9
Ik draag bij reinigen met perslucht altijd stofmasker, veiligheidsbril en gehoorbescherming en ik
veroorzaak geen overlast voor mensen in de omgeving.
-

Poetsen met perslucht creëert altijd stof
Bij blaaswerkzaamheden is het verplicht je PBM’s te dragen.
Je zult rekening dienen te houden met mensen in je omgeving. De afdeling dient zelf goede
afspraken te maken hoe men dit organiseert zonder overlast voor de omgeving.
Let ook op overlast voor looproutes!
Gebruik alleen geschikt materiaal (veilige slangkoppelingen).

Golden Safety Rule 10
Ik houd de leuning vast bij op- en afgaan van een trap en ren nooit door de fabriek.
-

Veel ongevallen gebeuren door haasten, denk hierbij aan: enkel verzwikken, vallen, uitglijden.
Tijdwinsten zijn bovendien nihil.

LMRA / TRA
Iedereen is binnen ROCKWOOL gemachtigd om het werk te onderbreken wanneer er sprake is van
een direct gevaar voor de gezondheid, het welzijn of het milieu. Na onderbreking moet de
verantwoordelijke voor de werkzaamheden hier direct van op de hoogte gesteld worden en dienen
maatregelen genomen te worden om het gevaar te voorkomen.
(LMRA-systematiek).
LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
De LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) is een tool met als doel eenvoudig een persoonlijke
risicoanalyse uit te kunnen voeren voorafgaand aan niet-standaard werkzaamheden. Het op het
laatste moment inschatten van mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s met als doel het
voorkomen van ongevallen.
• De LMRA moet worden toegepast door iedereen die werkzaamheden verricht binnen Operations
Roermond;
• Contractor’s die werken volgens een eigen LMRA-systematiek mogen deze toepassen, contractor’s
die geen LMRA-bezitten handelen naar de LMRA-regels van ROCKWOOL.
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TRA (taak risicoanalyse)
ROCKWOOL maakt gebruik van een TRA (taak risico =analyse) om systematisch taken te
onderzoeken met als doel gevaarlijke situaties/handelingen te identificeren.
Een TRA wordt uitgevoerd voor routinematige (onderhoud, bediening, schoonmaken) en niet
routinematige taken (onverwachte storingen, afwijkingen). Om het risico te kunnen bepalen maakt
ROCKWOOL-gebruik van de TRA tool.
• ROCKWOOL kan een contractor vragen om een TRA op te stellen voor de werkzaamheden die men
komt uitvoeren binnen onze organisatie. Als men de ROCKWOOL-systematiek wil toepassen, vraag
dan verder informatie aan de opdrachtgever.

7. Jeugdigen
<16 jaar
Het is voor personen onder de 16 niet toegestaan het terrein te betreden. Met schriftelijke
toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.
<18 jaar
Het is voor personen of stagiairs vanaf 16 en onder de 18 niet toegestaan om werkzaamheden te
verrichten in onze fabrieken.
Voertuigen
Voor een mechanisch aangedreven voertuig, waarbij de bestuurder NAAST het werktuig loopt, geldt
de eis dat de bestuurder minimaal 18 jaar oud is. Meer informatie zie verkeersreglement

8. Gestelde eisen aan contractor
Algemeen
Binnen ROCKWOOL gelden extra veiligheidsmaatregelen in specifieke gebieden of werkzaamheden
Hier zijn mogelijk aanvullende of afwijkende veiligheidsvoorschriften van toepassing. U opdrachtgever
binnen ROCKWOOL zal u hierover tijdig informeren.
U bent verplicht zich op een werkplek te melden bij de locatieverantwoordelijke van de betreffende
afdeling. Bij het verlaten van de afdeling dient men zich af te melden bij de locatieverantwoordelijke
van die afdeling. U mag alleen werkzaamheden verrichten als u contactpersoon van ROCKWOOL of
een gedelegeerd geïnstrueerd persoon fysiek aanwezig is op locatie als aanspreekpunt.
Men is verplicht zich door de leidinggevende of opdrachtgever te laten informeren over.
-

Wat de werkzaamheden inhouden
Welke gevaren hieraan verbonden zijn
Hoe deze gevaren te voorkomen zijn

Poortinstructie
ROCKWOOL wil een veilige en gezonde werkplek bieden, vrij van ongevallen en incidenten. Om
eenieders veiligheidsbewustzijn te vergroten moeten alle contractor’ s en uitzendkrachten die
werkzaamheden komen uitvoeren binnen onze productieomgeving, kennisnemen van ons
veiligheidsprogramma Rocksafe. Alle contractor’s en uitzendkrachten dienen daarom verplicht de
poortinstructie te voltooien, welke focust op 10 basisveiligheidsafspraken - de Golden Safety Rules.
Zonder het met goed gevolg afleggen van deze poortinstructie wordt toegang geweigerd tot onze
locatie.
‘
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Taalvereisten
Binnen ROCKWOOL is de voertaal voor de werkzaamheden Nederlands, Duits of Engels. Als een
bedrijf een van deze talen niet beheerst is het bedrijf verplicht om ervoor te zorgen dat er altijd een
leidinggevende bij de werkzaamheden aanwezig is waar ROCKWOOL mee kan communiceren in
een van genoemde talen. Het is tevens de taak van deze leidinggevende om de operationele
medewerkers in hun taal te instrueren. ROCKWOOL kan tevens de eis stellen dat men onze
voorschriften/ instructies laat vertalen die vervolgens aan de medewerkers worden overhandigd. Als
om wat voor reden dan ook de leidinggevende niet aanwezig is op onze locatie, dient men de
werkzaamheden te stoppen, tot er weer een mogelijkheid bestaat om in een van de 3 voertalen te
communiceren.
VCA
ROCKWOOL eist bij bepaalde werkzaamheden die uitgevoerd worden op onze locatie een geldig
VCA certificaat of een vergelijkbaar certificaat. U opdrachtgever zal hierover informeren.
Installaties/ machine
Personen, die incidenteel, of voor de eerste maal met een installatie of machine werken, moeten
worden geïnformeerd over de gevaren van de betreffende installatie of machine, de aanwezige
beveiligingen/ beschermingen en de richtlijnen voor een veilig gebruik. De plaats en functie van
noodstoppen dient aan eenieder bekend te zijn. Noodstoppen dienen te worden gebruikt bij dreigend
lichamelijk letsel en/ of grote materiële schade. Noodstoppen dienen duidelijk herkenbaar, zichtbaar
en bereikbaar te zijn. Bij twijfel over de werking van apparatuur of over de veiligheid met betrekking
tot een opgedragen taak, dient direct overleg te worden gepleegd met de verantwoordelijke
opdrachtgever.
In bedrijf zijnde machines moeten steeds voorzien zijn van alle beveiligingen en beschermkappen.
Technische beveiligingen. Het is verboden zonder noodzaak technische beveiligingen te verwijderen.
Zodra de noodzaak tot het verwijderen van een technische beveiliging is opgeheven, dient deze weer
te worden aangebracht. Hijskranen, handles, afsluiters, kranen, schakelaars, stekkers en dergelijk
mogen zonder opdracht niet bediend worden.
Indien technische beveiligingen verwijderd moeten worden, dienen vooraf andere maatregelen te
worden getroffen om de veiligheid te garanderen, zoals schakelaar uit en op slot (d.m.v. het
persoonlijk hangslot).
Bij elke onderbreking van de werkzaamheden dient de machine te worden gestopt, tenzij plaatselijke
instructies anders luiden.
Onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan een installatie of machine mogen alleen
worden uitgevoerd door deskundig personeel aan een installatie of machine als deze is uitgeschakeld
en/of druk-loos en/of spanningsloos is gemaakt. Onderhoud aan draaiende machines mag alleen
worden uitgevoerd indien dit zonder enig gevaar kan geschieden. Het maken van een TRA is een
minimaal vereiste.
Elektrische installaties
Bij het werken met elektrische installaties dient zorgvuldig te worden gehandeld. Het is verboden voor
anderen dan ROCKWOOL-personeel van de E.T.D. of hiervoor specifiek geïnstrueerde personen (op
basis van NEN 3140) om:
-

Elektrische schakelruimten, verdeelstations e.d. te betreden;
Schakelkasten te openen;
Zekeringen te verwijderen of in te zetten;
Elektrische storingen op te sporen, te lokaliseren of te verhelpen;
Elektrische geleiders spanningsvrij te maken en/ of te aarden.
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Ruimten, waarin zich een elektrische installatie met hoogspanning bevindt, waarvan delen niet of niet
voldoende zijn geïsoleerd, mogen niet alleen betreden worden, maar slechts in aanwezigheid van een
tweede daartoe bevoegd persoon.
Werken aan installatie (delen) die onder spanning blijven staan is binnen ROCKWOOL niet
toegestaan.
Hijsen
Hijswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door personen die daartoe door de
verantwoordelijke leidinggevende bevoegd zijn verklaard. Deze werkzaamheden mogen alleen
worden uitgevoerd met niet beschadigde gekeurde hijsmiddelen. Om personen te hijsen is een
gecertificeerde werkbak in combinatie met een hiervoor ingericht hijsvoertuig toegestaan.
Hijsen is toegestaan als de last kan worden overzien. Wanneer dit niet mogelijk is dient een bevoegd
veiligheidsman te worden ingeschakeld. Het is verboden een last hangend in een kraan of takel over
personen of looproutes te transporteren.
Buiten de normale productie hijs-werkzaamheden, zoals folie ed. is een werkvergunning voor het
hijsen verplicht.
Lassen, snijden en heet-stoken
Voor brandgevaarlijke werkzaamheden zoals: lassen, slijpen, branden, snijden, verhitten, gebruik van
handbranders, is binnen ROCKWOOL een vergunning “hot-work” verplicht. Men dient zelf voor
aanvang van deze werkzaamheden een poederblusser van minimaal 6 kilogram op de werkplek
aanwezig te hebben. ROCKWOOL vertrekt geen blusmiddelen. Nadere informatie vraagt u aan de
opdrachtgever.
Werken aan/bij transportbanden en transporteurs
Het verrichten van werkzaamheden boven een niet vergrendelde stilstaande transportbanden of
transporteurs is niet toegestaan wanneer er gevaar bestaat om op de transportbanden of transporteur
te vallen. Indien genoemd gevaar aanwezig is, dient een werkvloer te worden aangebracht die een
deugdelijke beveiliging biedt.
Wanneer er gevaar bestaat om tijdens het verrichten van werkzaamheden in de buurt van draaiende
niet vergrendelde transporteur of transportband gegrepen te worden, dient een deugdelijke
bescherming te worden aangebracht. Wanneer in zo’n geval geen afscherming kan worden
aangebracht, mogen de werkzaamheden slechts uitgevoerd worden indien de transportband of
transporteur is stopgezet en vergrendeld d.m.v. een persoonlijk veiligheidsslot.
Het is verboden om over, op of onder draaiende niet vergrendelde transportbanden of transporteurs
te kruipen indien een doelmatige afscherming ontbreekt.
Werken op hoogte
Werkzaamheden op hoogte dienen altijd te worden uitgevoerd vanaf een goedgekeurde steiger of
hoogwerker. Indien het niet mogelijk is om gebruik te maken van een goedgekeurd steiger of
hoogwerker is het op hoogte werken vanaf alle typen goedgekeurde ladders toegestaan indien dit
veilig kan gebeuren onder voorwaarde dat:
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Geen werkzaamheden met handgereedschap waarbij 2 handen nodig zijn.
Ladders moeten stabiel geplaatst worden.

De bestuurder van de hoogwerker is hiervoor aantoonbaar gecertificeerd. Alle personen die zich in de
werkbak van de hoogwerker bevinden zijn middels een valgordel aangelijnd, ook tijdens het
verplaatsen/rijden met de hoogwerker.
Het is niet toegestaan om een hoogwerker te gebruiken als hef- of hijs middel. Tevens is het niet
toegestaan om de hoogwerker op hoogte te verlaten.
Bij werkzaamheden boven 2,5 meter hoog dient de locatie of de persoon zelf, beveiligd te zijn tegen
valgevaar.
Het betreden van een dak is slechts toegestaan indien op het dak hiervoor speciale voorzieningen
zijn aangebracht en de afdeling op de hoogte is gesteld dat men het dak gaat betreden en men
geïnstrueerd is alvorens het dak te betreden.
Werken in besloten ruimtes
Voor het verrichten van werkzaamheden in een besloten ruimte is een werkvergunning verplicht.
Indien er buiten de verplichte (gas)metingen ook extra gegevens noodzakelijk zijn zoals leefluchtmonsters zullen deze in principe worden getrokken en geanalyseerd door het chemisch laboratorium.

9. Chemische / gevaarlijke stoffen en radioactieve bronnen
Chemische stoffen
Aan het gebruik, de opslag en het transport van chemische stoffen kunnen risico’s zijn verbonden
voor de gezondheid en de veiligheid van medewerkers. Op de veiligheidsinformatiebladen zijn per
stof de veiligheidsvoorschriften vastgelegd. Deze informatiebladen dienen beschikbaar te zijn en te
worden opgevolgd.
Gevaarlijke stoffen
Voor het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen gelden de wettelijke voorschriften.
Voor zover nodig, zijn deze voorschriften aan betrokkenen bekend gemaakt. Deze voorschriften
dienen te worden opgevolgd.
Radioactieve bronnen
Door de wettelijke eisen is het verwijderen, verplaatsen en opslaan van radioactieve bronnen alleen
toegestaan aan personen die hiertoe bevoegd zijn.

10. Kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
Kleding
Kleding dient in goede staat van onderhoud te verkeren en loshangende kleding is niet toegestaan
Het dragen van lang loshangend haar, halskettingen, ringen, stropdassen e.d. kan extra risico’s met
zich meebrengen en is verboden, indien gevaar bestaat dat deze door bewegende machinedelen
kunnen worden gegrepen, of op een andere wijze gevaar kunnen opleveren.
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsschoenen, brillen helmen
enzovoort dienen gedragen te worden daar waar dit door borden is aangegeven en bij die
werkzaamheden, locaties en functies waar deze verplicht zijn. De drager is verplicht de persoonlijke
beschermingsmiddelen in goede staat te houden.
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Algemene verplichting
ROCKWOOL hanteert een algemene verplichting voor het dragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen op het fabrieksterrein van Roermond, te weten;
-

Hoofdbescherming Helm of Cap afhankelijk van locatie
Veiligheidsschoenen minimaal half-hoge schoen S1P
Signaalkleding/reflecterende kleding op het buitenterreinen en in de magazijnen

11. Werkvergunningen
Bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen grote risico’s ontstaan. Om deze risico’s zoveel
mogelijk te minimaliseren dienen maatregelen te worden genomen, welke kunnen worden geborgd in
een vergunningensysteem. Naast een Algemene werkvergunning hanteert ROCKWOOL
Aanvullende werkvergunningen voor specifieke risicovolle werkzaamheden. Werkvergunningen
dienen altijd op locatie bij de uitvoerder van de werkzaamheden aanwezig te zijn en iedereen heeft
het recht deze werkvergunningen in te zien.
Aanvullende werkvergunningen zijn samen met een opgestelde TRA in ieder geval noodzakelijk bij:
1. Asbest- en/of sloopwerkzaamheden
2. Brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden, etc. en werkzaamheden in
ATEX-zones
3. Graafwerkzaamheden
4. Hijswerkzaamheden
5. Werkzaamheden met hogedruk
6. Werkzaamheden met stralingsbronnen
7. Werken aan leidingen/installaties met gevaarlijke stoffen (bijv. ammoniak, aardgas)
8. Werken in besloten ruimten
9. Werkzaamheden met elektriciteit
10. Werkzaamheden op hoogte boven 2,5 meter
Werkvergunningen dienen te allen tijde door de aanvrager, de verstrekker, de vrij-gever en de houder
(uitvoerder) te zijn voorzien van handtekeningen ter acceptatie van hun taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden. Voor nadere informatie betreffende het gebruik van de werkvergunningen dient u
zich te wenden tot uw opdrachtgever, c.q. direct leidinggevende.

12. Projecten en stopstanden
V&G (DEEL)PLAN
Binnen ROCKWOOL is het verplicht om voor alle projecten en stops een V&G plan op te stellen. Om
voor een goede werking te zorgen is het belangrijk om tijdig te beginnen met het opstellen van het
V&G-plan.
Externe partijen welke werkzaamheden uitvoeren tijdens projecten en stops zijn verplicht minimaal 4
weken voor aanvang van de werkzaamheden een V&G-deelplan aan te leveren bij de opdrachtgever.
Het V&G-deelplan bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:
- Een beschrijving en planning van de voorgenomen werkzaamheden;
- De contactgegevens van de organisatie;
- Het aantal uitvoerende personen;
- Een beschrijving van de wijze en mate waarop toezicht gehouden wordt.
- Een Taak Risico Analyse met daarin:
o Een stapsgewijze beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden
o De voorziene risico’s en de te nemen beheersmaatregelen
o Een taakverdeling met daarin de verantwoordelijkheden;
- De deelname registratie van de tool-box.
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Tool-box
Voor aanvang van project of stop wordt door ROCKWOOL een tool-box verzorgd voor
leidinggevenden van de contractor(s). De contractor draagt zorg voor het tijdig informeren en
instrueren van zijn werknemers en eventuele onderaannemers aan de hand van deze tool-box over
de bij ROCKWOOL geldende veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de uit te voeren
werkzaamheden. De registratie van deelname aan deze tool-box wordt voor aanvang van de
werkzaamheden aangereikt aan de opdrachtgever van ROCKWOOL.
Voor nadere informatie omtrent het gebruik van V&G-plannen voor projecten en stops dient u zich te
wenden tot uw opdrachtgever, c.q. direct leidinggevende.

13. Alarmeringen calamiteit/ meldingen, ongeval-, brand- of milieu
incident
ALARMERING BIJ CALAMITEITEN:
Wanneer in een situatie waarbij direct hulp nodig is moet het onderstaande noodnummer van onze
security loge gebeld worden. Bel GEEN 112, de meldkamer neemt bij melding namelijk contact op
met ROCKWOOL, als er intern niets bekend is, komt er geen hulp.
Noodnummers
Intern Extern
Brand & Ongevallen
4444 +31 (0) 475 35 3440
Milieu
3775 +31 (0) 475 35 3775
Alarmeringsprocedure:
1
Denk aan uw eigen veiligheid.
2.
Waarschuw uw omgeving;
3.
Bel het noodnummer:
4
Benoem wie u bent en voor welke firma u werkt;
5
Benoem de plaats van de calamiteit;
6
Beschrijf de calamiteit en de ernst;
7.
Benoem of er slachtoffers zijn;
8.
Volg de instructies die u ontvangt.
Ontruiming
Bij het ontstaan van een calamiteit kan het noodzakelijk zijn een gebouw of een gedeelte daarvan te
ontruimen, omdat er acuut gevaar ontstaat voor aanwezigen. Ontruiming wordt bekend gemaakt via
een akoestisch signaal dat geactiveerd kan worden via de aanwezige en gemarkeerde
ontruimingsknoppen. Indien het ontruimingsalarm wordt geactiveerd, dient men zich te begeven naar
de verzamelplaats van die afdeling (zie plattegrond veiligheidspaspoort) en zich te melden bij de
ontruimingsleider. Iedere eerste maandag van de maand om 12:00 uur vindt een testalarm plaats,
waarop niet gereageerd hoeft te worden, tenzij het alarm langer aanhoudt dan 1 minuut!
Ontruimingsprocedure:
1.
Denk aan uw eigen veiligheid
2.
Waarschuw iedereen in de directe omgeving.
3.
Schakelapparatuur indien mogelijk uit.
4.
Sluit ramen en deuren.
5.
Verlaat de werkplek in een normaal tempo via de aangegeven vluchtwegen.
6.
Maak geen gebruik van liften.
7.
Ga naar de aangegeven verzamelplaats van de afdeling.
8.
Volg aanwijzingen van de BHV-organisatie op.
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Verzamelplaatsen bij ontruimingsalarm
Het ROCKWOOL-terrein is verdeeld in meerdere sectoren, met elk een eigen verzamelplaats. Ga in
geval van een calamiteit naar de verzamelplaats van de afdeling waar u werkzaam bent (zie
plattegrond veiligheidspaspoort) en neem eventuele bezoekers mee.
De verschillende verzamelplaatsen zijn:
1. Warehouse A, B en C
2. Lijn 8, Kantoor Noord (TSE), PSM en Magazijn ROCKFON
3. Lijn 6, ROCKFON, Lijn 6 en Lijn 7
4. Grondstoffenfabriek, van Mourik en Contractorpark
5. Bedrijfsschool
6. Kantoor West (International), Unit Load en GRODAN
7. Magazijn GRODAN, PSM, Logistiek en Lijn 2
8. Hoofdkantoor, Receptie, Security, Laboratoriums (+ kantoren), Locatie Zuid (HGS) en
Kantoor Zuid (RTI-Fibres)
9. Rockpanel
10. Lestrada hallen
11. Ringweg

Melden van onveilige situaties/ handelingen
Indien u een onveilige situatie constateert, veroorzaakt door werknemers van een externe firma, dan
dient u de toezichthouder van de betreffende firma, uw eigen leidinggevende en de
veiligheidskundige hiervan op de hoogte te stellen. Indien de werkzaamheden direct ernstig gevaar
opleveren voor personen dient u de toezichthouder opdracht te geven de werkzaamheden
onmiddellijk te stoppen, en dient u uw leidinggevende en de veiligheidskundige hiervan op de hoogte
te stellen.
Ongevallenformulier
Degene die een verwonding, hoe klein ook, heeft opgelopen, dient zich te melden bij een EHBO’er.
Hierna dient hij zich te melden bij zijn directe leidinggevende om gezamenlijk het ongevallen in
RockShe vast te leggen. Ook bijna ongeval ( zonder letsel) of Rocksafe meldingen dient men
eveneens in RockShe in te voeren.

14. Verkeersreglement / looproutes
Looproute(s)
Alle gemarkeerde looproutes op het terrein van ROCKWOOL zijn verplichte looproutes. Afwijken is
alleen toegestaan indien een persoon werkzaamheden moet verrichten in het direct naast de route
gelegen gebied. Binnen ROCKWOOL wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende
markeringen, namelijk:
Markering
Omschrijving

Blauw

Groen

Rood

Looproute met PBMverplichting.

Looproute vrijgesteld
van PBM om
kleedruimte of
kantoren te bereiken.

Looproute aanduiding voor
bedrijfsbezichtigingen.
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ROCKWOOL kent een aantal (loop)zones, die vrijgesteld zijn van het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen, mits er geen sprake is van risicovolle werkzaamheden.
•
Groen gemarkeerde looproutes;
•
Het terrein buiten de fabrieksomheining;
•
Personeels- in- en uitgang rondom de hoofdloge Security;
•
Alle kantoorgebouwen, kantoren en gesloten controlekamers/kantines, pauze ruimtes;
•
Diverse rookplekken buiten, met borden aangegeven, in een straal van 5 meter.
Het is verboden om lijnen, transporteurs en transportbanden over te steken, anders dan via de
daarvoor bestemde oversteekplaatsen.
Verkeersreglement
Doelstelling
Het Verkeersreglement heeft als doel het verkeersgedrag van bestuurders van voertuigen betrokken
bij werkzaamheden voor ROCKWOOL B.V. Roermond te reguleren. De in dit reglement gesteld
voorschriften dragen bij aan het voorkomen van schade aan de gezondheid en het welzijn van
personen en/of schade aan materialen, installaties en/of gebouwen aanwezig op of nabij het terrein
van ROCKWOOL B.V. Roermond.
De in dit reglement gestelde voorschriften gelden voor alle personen welke betrokken zijn bij
werkzaamheden voor ROCKWOOL B.V. Roermond.
Fietsen
Het is niet toegestaan door bedrijfsgebouwen te fietsen.
Bedrijfsterrein
ROCKWOOL B.V. Roermond hanteert de Wegenverkeerswet op de gehele locatie, met uitzondering
van de in dit reglement beschreven voorschriften, op de openbare weg gelden aanvullende regels.
Bestuurders van voertuigen dienen bekend te zijn met de aanwijzingen vermeld in
“Arbeidsinformatieblad 14: Bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag” (AI-14) en deze opvolgen.
Een certificaat is noodzakelijk voor mechanisch aangedreven voertuigen waarbij de bestuurder op het
voertuig aanwezig is, dit zijn o.a. vorkheftrucks, reachtrucks of hoogwerkers.
Voor een mechanisch aangedreven voertuig, waarbij de bestuurder naast het werktuig loopt, geldt de
eis dat de bestuurder minimaal 18 jaar oud moet zijn en een grondige instructie heeft ontvangen.
Deze instructie dient in de TOJ (Training on the Job) en bij uitzendkrachten in het persoonlijk
veiligheidspaspoort vermeld te worden.
Het is niet toegestaan een telefoon of vergelijkbare apparatuur te gebruiken tijdens het besturen van
een voertuig.
Bestuurders van voertuigen zijn verplicht een veiligheidsgordel te dragen, tenzij het voertuig een
vorkheftruck of reachtruck is, welke voorzien is van een gesloten cabine of een pilot protector.
Gebruikers van voertuigen zijn op het terrein verplicht de op locatie geldende persoonlijke
beschermingsmiddelen te dragen tenzij een van de uitzonderingen in het borgingsvoorschrift:
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Het besturen van een transportwerktuig is alleen toegestaan indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming
is verkregen van de verantwoordelijke leidinggevende.
Gebruikers van voertuigen zijn verplicht aanwijzingen van de afdelingsverantwoordelijke in de
betreffende afdeling op te volgen.
Vervoersbewegingen dienen bij voorkeur via de kortste weg te geschieden, hierbij draagt de
bestuurder zorg goed overzicht te houden op de verkeersituatie.
Bestuurders van voertuigen rijden uiterst rechts.
Voetgangers dienen gebruik te maken van de daarvoor bestemde voetgangerspaden en doorgangen,
daar waar deze ontbreken, lopen zij uiterst links.
De maximale snelheid op het terrein is:
o
o
o

13 km/uur binnen de gebouwen;
15 km/uur buiten de gebouwen;
Of zoveel minder als de plaatselijke situatie vereist.

Verkeersdeelnemers mogen tijdens het kruisen of passeren van verkeersbanen andere wegebruikers
niet in gevaar worden brengen.
Voetgangers hebben voorrang boven voertuigen, overig verkeer van rechts heeft voorrang.
Het is verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdelingsverantwoordelijke, goederen
of voorwerpen op, aan of boven verkeersbanen te vervoeren die hinder of gevaar voor andere
weggebruikers veroorzaken.
Bestuurders zijn voor het gebruik van voertuigen verplicht deze op gebreken en defecten te
controleren. Gebreken of defecten dienen direct te worden gemeld aan de verantwoordelijke chef.
Het is verboden voertuigen te besturen die gebreken of defecten vertoont.
Het is niet toegestaan personen te vervoeren, tenzij het voertuig hiervoor is ingericht met hiervoor
bestemde zit- of staanplaatsen.
Voor het vervoer van niet transportklare en/of gevaarlijke lasten met behulp van een voertuig is een
werkvergunning nodig.
Het is niet toegestaan om voertuigen te gebruiken voor werkzaamheden anders dan daar waar zij
voor ontworpen zijn.
Het is niet toegestaan een voertuig onbeheerd achter te laten, zodanig dat het door onbevoegden
gebruikt kan worden.
De bestuurder van het voertuig mag geen reparaties en/of veranderingen aan het voertuig uitvoeren.
Het is niet toegestaan met voertuigen andere voertuigen voort te duwen of te trekken, tenzij beide
voertuigen hier adequaat voor zijn ingericht.
Bij twijfel over het veilig gebruik van voertuigen dient direct overleg te worden gepleegd met de
verantwoordelijke opdrachtgever.

Printed copies are uncontrolled documents

Page 16

Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften

Roermond
Versie nummer

6.0

Documentnaam

Datum

25-06-2018

RWP_Arbo + Milieu_P12

Herleidbare procedure

RWP_Algemeen_P1

Gebiedsverantwoordelijke
Technical Director operations DE-NL
Auteur Afdeling H&S

Tijdens werkzaamheden waarbij veel vervoersbewegingen plaatsvinden, kunnen verplichte rijroutes
aangegeven worden, hiervan worden schema’s opgesteld en gecommuniceerd naar bij de
werkzaamheden betrokken personen.
Het is niet toegestaan om vooruit te rijden met een voor het zicht belemmerende last.
Openbare weg
Op de openbare weg zijn bestuurders van voertuigen gehouden aan de Wegenverkeerwet, gezien zij
verkeersdeelnemers zijn, het dragen van een veiligheidsgordel is dan ook verplicht.
Bestuurders van voertuigen dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs:
o
o
o

C-rijbewijs voor bestuurders van voorzetwagens;
T-rijbewijs voor bestuurders van vorkheftrucks;
B-rijbewijs voor bestuurders van overige voertuigen;

Voor vorkheftrucks gelden aanvullende regels:
o

o

Uitstekende delen van de vorkheftruck dienen aangeduid te worden met een rode vlag
dan wel een verticaal diagonaal rood-wit gestreept vierkant bord loodrecht op de lengteas
van het voertuig, tenzij de uitstekende delen zich bevinden op een hoogte van meer dan
2 meter boven het wegdek.
Een goed voor het verkeer zichtbaar geel zwaailicht moet gebruikt worden.

15. Milieu
Wij verwachten van onze bezoekers en leveranciers/contractor zorg en bewustzijn voor het milieu.
Zij dienen zich te houden aan de regels zodat ongewenste milieueffecten voor ROCKWOOL
Roermond worden voorkomen.
o Afvalstoffen, producten en materialen welke door hun gebruik, ligging of opslag risico
inhouden voor bodem-, grondwater- of waterverontreiniging moeten met de nodige zorg
behandeld worden.
o Opslag van milieubelastende vloeistoffen gebeurt op een lekbak of in daarvoor bestemde
opslag voorzieningen.
o Chemicaliën en resten van verfproducten, poetsmiddelen, smeermiddelen en hun
verpakking zijn door de gebruiker zelf af te voeren.
o Er mogen geen afvalproducten in de bedrijfsriolen gedumpt worden.
o Zorg voor een goede afvalscheiding en maak gebruik van de juiste afvalcontainer.
o Laat geen onnodige energie verbruikende apparatuur draaien.
Mocht er toch iets misgaan informeer dan zo spoedig mogelijk de dienstdoende afdelingsmanager.

16. LOGISTIEKE EISEN AAN LEVERANCIERS/ AFHALERS
In de Expeditie en bij verlading gelden de volgende regels voor alle personen:
o Tijdens het laden van de vrachtauto dient de chauffeur bij zijn voertuig te blijven.
o Tijdens het wachten op belading dienen chauffeurs te wachten in hun cabine.
o Het borgen, c.q. blokkeren van de wielen van de vrachtwagen is verplicht.
Bij binnenkomst op onze locatie wordt aan de chauffeur een flyer overhandigd met instructies die is
beschreven in meerdere talen.
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