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Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn heeft hoge prioriteit binnen de ReintenInfra 

bedrijven: Twentse Weg- en Waterbouw BV, Dostal Wegenbouw BV, Negam BV,  

DEGA-Infra, Asfaltcentrale Twente , Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek,  

Van Wijk Beheer Nieuwegein BV en Liemers Wegenbouw; verder te noemen ReintenInfra. 

Ons veiligheidsbeleid en onze veiligheidsregels lichten wij hier verkort toe. Naast deze 

korte veiligheidstoelichting heeft ReintenInfra de waarden en normen, maar ook de 

rechten en plichten beschreven in de bedrijfscode en het personeelshandboek.

Veilige werkomgeving Het inzicht in het veiligheidsbeleid binnen ReintenInfra is de afgelopen jaren verbeterd. Er is meer 

inzicht in onveilige situaties en zodoende worden onveilige situaties meer en meer voorkomen. Toch vinden jaarlijks nog 

teveel (bijna)ongevallen plaats. Elk ongeval en onveilige situatie, is er immers één teveel.

Regels op het werk Samen zijn wij verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en milieu. Door het naleven van afspraken 

voorkomen wij ongevallen op de werkplek. 

Sancties? Indien de voorschriften niet worden nageleefd, leidt dit bij constatering van de eerste overtreding tot een 

ernstige waarschuwing door de leidinggevende. De ernstige waarschuwing wordt schriftelijk bevestigd door de directie. 

Bij een volgende geconstateerde overtreding wordt u de toegang tot de werkplek onmiddellijk onthouden, ontvangt u 

schriftelijk van de directie een tweede/laatste ernstige waarschuwing en wordt de als gevolg daarvan niet gewerkte tijd 

aangemerkt als onbetaald verlof. Wij gaan er echter van uit dat eenieder zich houdt aan de voorschriften en net zoals 

wij, veiligheid en welzijn van de medewerkers hoog in het vaandel heeft staan. Wij werken veilig of wij werken niet. Ons 

Bewust2050 programma ondersteunt onze bewustwording.

ReintenInfra BV 

Elsmorsweg 7 

7575 PD Oldenzaal 

T. 0541-572311

www.reinteninfra.nl  

Centrale locaties:

TWW, NEGAM, Moes  Dostal Wegenbouw Dusseldorp ISM   De Liemers Wegenbouw 

Elsmorsweg 7   Onsteinseweg 20 Albert Schweitzerstraat 31  ‘t Holland 11 

7575 PD Oldenzaal  7251 ML Vorden  7131 PG  Lichtenvoorde  6921 GX Duiven

Asfaltcentrale Twente  DEGA    Van Wijk Beheer Nieuwegein

Havenstraat 1   Enterstraat 155  Vuilcop 3

7553 GG Hengelo (o)  7461 PD Rijssen  3439 LS Nieuwegein      

 

INLEIDING 
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REGEL HET

Helderheid in regels is belangrijk. Wie doet wat en wie is voor wat verantwoordelijk. Wij 

passen elf basisregels toe:

1.   Ken jouw rol en bevoegdheden in het kader van veiligheid

2.   Ken de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) en pas het toe

3.   Een veilige werkplek als uitgangspunt

4.   Werk alleen met veilig materieel en materiaal

5.   Het dragen van PBM en veilige werkkleding, altijd!

6.   Communiceer open

7.   Wees actief aanwezig

8.   Luister naar anderen en wees alert

9.   Werk niet onder invloed van drugs of alcohol

10. Werk veilig op hoogte en diepte

11.  Identificatie op de werkplek

1. Ken jouw rol en bevoegdheden in het kader van veiligheid
Op de werklocatie werken diverse mensen, met ieder zijn of haar functie en rol. Iedere medewerker heeft de plicht om te 

zorgen voor zijn eigen veiligheid en die van collega’s en derden. Bij het constateren van risicovolle situaties heeft iedere 

medewerker de plicht om dit te melden bij de leidinggevende. In situaties waarbij ernstig letsel kan optreden heeft iedere 

medewerker de bevoegdheid om ‘een werk tijdelijk stil te leggen’ om passende maatregelen te nemen.

2. Ken de LMRA en pas het toe
LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte 

risicobeoordeling welke uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden 

op de werkplek door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren.

De LMRA wordt uitgevoerd middels het doorlopen van onderstaande checks, om 

zeker te stellen of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en/of opnieuw 

kunnen worden gestart. Het uitvoeren van een LMRA is een eis vanuit de VCA norm 

(versie 2017/6.0). 

1. Beoordeel de risico’s. Way kan er fout gaan? Welke gevaren zijn aanwezig?

2. Denk na. Zijn risico’s en gevaren beheerst?

3. Neem actie. Neem maatregelen om risico’s en gevaren te minimaliseren.

Bij twijfel, ga naar de leidinggevende en bespreek de situatie. Ga nooit aan het werk in 

een situatie die jij onveilig vindt.
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 Wij zijn samen verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en milieu. Wij   
 maken heldere werkbare afspraken en houden ons hieraan met inachtneming  
 van geldende regels, wetten en normen. Wees bewust van de risico’s en ga na of er  
 voldoende beheersmaatregelen zijn genomen, ‘bezint eer gij begint’.

3. Een veilige werkplek als uitgangspunt
Een veilige werkplek is van essentieel belang om veilig en gezond te kunnen werken zodat je aan het einde van de dag 

gezond weer naar huis kan. Dit maakt een werkplek veilig:

• de werklocatie is afgesloten voor onbevoegden;

• in- en uitritten veilig en overzichtelijk zijn;

• materialen, afval en keten/toiletten een eigen plaats hebben;

• er orde en netheid op de werklocatie is;

• risicovolle situaties binnen het werkterrein zijn afgezet;

• duidelijk is wie de regie voert op de werklocatie;

• het duidelijk is waar de noodvoorzieningen (EHBO-trommel/brandblusser) zijn en wie de BHV-er is;

• je door anderen niet in gevaar wordt gebracht en je zelf niet anderen in gevaar brengt;

• je geïnstrueerd bent over de werkwijze en de toe te passen veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in het  

 VGM-projectplan en de (project-) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

 Elke dag is anders, begin dus elke dag met de bewustwording van de werkplek.  
 En als deze niet veilig is? Ga niet aan het werk en spreek de leidinggevende aan. 

4. Werk alleen met veilig materieel en materiaal 
Veilig materieel en gereedschappen zijn goedgekeurd en verkeren in goede staat. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat 

je werkt met goedgekeurd materieel/gereedschappen. Dit is te herkennen aan de goedkeuringssticker op het materieel 

en gereedschap (elektrisch). Hierop is te zien wat de uiterlijke goedkeuringsdatum is. Als het geen geldige keuring heeft of 

zodanig beschadigd is dat de veiligheid in het geding komt, gebruik het dan niet en meld dit 

bij je leidinggevende. Veilig materieel en materiaal zijn geschikt voor het doel waarvoor het 

gebruikt moet worden. Elk materieelstuk is voorzien van de ‘Zie je mij, zie ik jou’ sticker. Alle 

vrachtwagens, grondverzetmachines (m.u.v. graafmachines), kleefwagens en veeg/zuigwagens 

moeten per 1 maart 2021 zijn voorzien van een goed hoorbaar achteruitrijdsignaal. Alle 

vrachtwagens, grondverzetmachines, kleefwagens en veeg/zuigwagens moeten 360 graden 

zicht hebben rondom de machine. 

     Controleer voor gebruik of gereedschap en materieel goedgekeurd is 
 en gebruik het alleen waarvoor het bedoeld is.

 

5. PBM en werkkleding, altijd!
ReintenInfra vindt een uniforme uitstraling en duidelijkheid omtrent de draagplicht van persoonlijke beschermingsmiddelen 

van groot belang. Voor iedereen (ook onderaannemers, ZZP-ers, uitzendkrachten) die werkzaam is op onze projecten 

gelden de navolgende voorschriften. Per project kunnen de hierna beschreven voorschriften worden aangevuld op basis 

van risico’s, wet- en regelgeving en/of eisen van de opdrachtgever. 

Zichtbaarheidskleding Op alle projectlocaties van ReintenInfra moeten hoge zichtbaarheidskleding (minimaal 

veiligheidsjas of veiligheidshesje), helm en veiligheidsschoeisel worden gedragen. Houd je veiligheidskleding netjes, je bent 

immers het visitekaartje van het bedrijf.

Asbestsanering Bij het aantreffen van asbest gelden de voorschriften conform het asbestprotocol.
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Persoonlijke Beschermings Middelen overzicht:

 

 

 

 

 

 ReintenInfra geeft veiligheid de hoogste prioriteit. Wij gaan voor veilige projecten  
 zonder ongevallen. Wij doen geen concessies inzake het dragen van persoonlijke  
 beschermingsmiddelen.

 

 
6. Open communicatie
Elkaar aan durven spreken op onveilig gedrag en onveilige handelingen is van groot belang om veiligheid te kunnen 

waarborgen. Het kan best eng zijn om iemand aan te spreken, maar bedenk wel dat het doel altijd is om ongevallen te 

voorkomen. Degene die aanspreekt heeft dus eigenlijk altijd het beste met iemand voor. Vertel de reden waarom je iemand 

aanspreekt, wat je hebt gezien en wat je daar van vindt. Vraag en luister naar wat de ander vindt en zoek samen naar een 

goede oplossing waarbij veilig gewerkt kan worden en maak daar afspraken over.

 Meld onveilige situaties en bijna ongevallen bij je leidinggevende of  
 KAM-coördinator. Door in kaart te brengen wat bijna mis gaat kunnen passende  
 maatregelen worden genomen om ongevallen te voorkomen.
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7. Wees actief aanwezig 
Actief aanwezig zijn is zorgen dat je wordt gezien. Dit geldt langs de weg (gezien worden door het verkeer), maar ook 

op afgesloten werklocaties (voor bijvoorbeeld vrachtauto’s, kranen en shovels). Om dit te bereiken is allereerst goede 

zichtbaarheidskleding belangrijk. Maar daarnaast is ook verlichting op de werkplek en de positie die je inneemt van groot 

belang. Ga niet binnen de gevarenzone of dode hoek van materieel staan. Sta niet onder een hangende hijslast en loop niet 

naast achteruitrijdend materieel. Houd oogcontact met de chauffeur of machinist. 

  Zorg dat je goed zichtbaar bent voor verkeer en materieel. Draag daarom je   
 zichtbaarheidskleding en denk na over de positie die je inneemt.

8. Luister actief naar anderen en wees alert
Actief aanwezig zijn, zien en gezien worden is belangrijk. En het is ook belangrijk om te luisteren naar wat om je heen 

gebeurt. Dit luisteren wordt vaak lastig gemaakt door lawaai, gehoorbescherming en bellen of gebeld worden. Lawaai is 

niet altijd te voorkomen, maar er zijn wel maatregelen die jij en je collega’s kunnen nemen om de veiligheid te vergroten.

Bijvoorbeeld door spullen neer te zetten in plaats van te gooien. Houd afstand van lawaaiige geluidsbronnen. Rijd rustig, laat 

op tijd machines onderhouden en zet machines uit wanneer ze niet worden gebruikt. Alert zijn kan worden bevorderd door 

het beperken van telefoneren en Whats-appen; privé telefoontjes en berichtjes doen we tijdens de schaft. Doe dit op een 

veilige plaats en niet lopend. Luister naar je omgeving en naar collega’s. Spreek elkaar aan bij onveilige situaties en probeer 

samen een oplossing te bedenken.

9. Werk niet onder invloed van drugs of alcohol
Het is niet toegestaan om direct voor werktijd of tijdens werktijd alcohol en/of drugs te gebruiken. Niet alleen omdat het 

de rijvaardigheid beïnvloedt, maar ook jouw gedrag en functioneren. Deze middelen zorgen voor overschatting van eigen 

kunnen en verkeerde inschattingen van de situaties. Hierdoor worden regels snel overtreden, zorgt het voor verstoring van de 

sfeer en komt de algehele veiligheid in het geding. Kijk in het personeelshandboek voor de sancties.

  Bedenk dat het gebruik van alcohol of drugs ook de volgende ochtend nog  
 invloed kan hebben op de veiligheid. Als je medicijnen gebruikt die nadelige   
 gevolgen voor je reactievermogen en alertheid hebben, dan dien je dit te melden  
 bij je leidinggevende.

10. Werk veilig op hoogte en diepte
De belangrijkste oorzaak van ernstige ongevallen is vallen van hoogte. Overal waar valgevaar bestaat ben je verplicht om 

maatregelen te treffen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het plaatsen van leuningen, bordes of werkvloer. Dit moet 

altijd voldoende sterk zijn. Leuningen moeten bovendien minimaal 1 meter hoog zijn en op 50 cm hoogte dient een 

tussenleuning te worden geplaatst. Wanneer leuningwerk niet mogelijk is mag je PBM’s toepassen (harnasgordel met vanglijn 

en valdemper). Bij werken op diepte bestaat de kans op bedolven raken. Aandacht voor een veilig talud of grondkerende 

voorziening (damwand/ bekisting) en vluchtwegen is daarbij van groot belang. Vaste steigers mogen alleen worden betreden 

indien deze zijn voorzien van een steigerkaart. Rol- en kamersteigers mogen alleen worden betreden indien deze zijn 

opgebouwd volgens de handleiding. Hoogwerkers mogen alleen worden gebruikt na een instructie en indien goedgekeurd. 

Een hoogwerker mag niet worden verlaten op hoogte. 

 Verwijder nooit veiligheidsvoorzieningen.
 Pas de juiste voorzorgsmaatregelen toe om valgevaar te voorkomen.

11. Identificatie op de werkplek
Iedereen die bij ons werkzaam is, dient een origineel identiteitsbewijs bij zich te dragen. Op verzoek van de uitvoerder of 

bevoegd gezag dient deze te worden getoond. 


