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1 Inleiding en doel 

 

Bij TAUW vinden wij veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid belangrijk. We zien veiligheid 

en welzijn als een sociale, gezonde en ongeval- en letselvrije werkomgeving. Daarnaast dragen 

wij zorg voor de leefomgeving waar wij onze projecten en werkzaamheden uitvoeren. TAUW geeft 

in haar beleid aan dat ons doel is om ons in te zetten voor veilige werkomstandigheden voor onze 

collega's en derden. We streven ernaar producten en diensten te leveren die bijdragen aan een 

duurzame en veilige leefomgeving. Wij verwachten dat de partners die wij inhuren zich 

committeren aan deze waarden.  

 

 

 

Om onze veiligheidsdoelen te verwezenlijken, heeft TAUW tien veiligheidsregels ontwikkeld die 

gelden voor al onze projecten en activiteiten. Onafhankelijk van ieders rol, houden we ons aan 

deze veiligheidsregels en zetten we ons in om aan deze verwachtingen te voldoen. Ieder van ons 

weet hoe en wanneer we bijdragen aan de veiligheid in ons werk.  
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Dit document bevat de veiligheidsvoorschriften voor opdrachtnemers voor het uitvoeren van 

werkzaamheden op TAUW locaties en TAUW project locaties. Op de werkzaamheden die op 

TAUW terreinen en projectlocaties worden uitgevoerd zijn de Algemene inkoopvoorwaarden 

TAUW Group bv van toepassing en de in dit document beschreven verantwoordelijkheden en 

verplichtingen.  

 

In de specifieke overeenkomst tussen TAUW en opdrachtnemer kunnen aanvullende en 

afwijkende voorwaarden en verplichtingen van toepassing worden verklaard. 

 

Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren, committeren zich aan  het ‘Veiligheid en 

Milieureglement’  en dienen de daarbij behorende verklaring getekend retour te zenden aan 

TAUW. Werknemers van de opdrachtnemer mogen uitsluitend met hun werkzaamheden 

aanvangen als de verklaring door/namens de werkgever ondertekend is en in het bezit is van 

TAUW. 
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2 Definities 

In het reglement worden de volgende definities gehanteerd. 

 

Tabel 2.1 definities 

Term Verklaring 

TAUW terrein Kantoren, delen van kantoren en proeflaboratorium waar de TAUW organisatie is 

gehuisvest alsmede de directe buitenomgeving van deze ruimten en gebouwen 

TAUW projectlocatie Locatie buiten de TAUW terreinen waar in het kader van een project werkzaamheden 

uitgevoerd worden voor een opdrachtgever van TAUW  

Hoog risico werk Werkzaamheden waarbij bovengemiddelde risico’s aanwezig zijn; onder andere werken op 

hoogte, werken met toxische stoffen, werken met draaiende delen, werken langs het spoor 

en/of openbare weg, werken in besloten ruimte  

Taak Risico Analyse 

(TRA) 

Een analyse van de risico’s die kunnen ontstaan en beheerst moeten worden tijdens 

specifieke (risicovolle) niet reguliere werkzaamheden. De TRA bevat concrete maatregelen 

die passen in de specifieke omstandigheden en omgeving van de werkzaamheden. In 

bijlage 2 is het format voor een TRA opgenomen.  

Opdrachtgever Op TAUW terrein – Medewerker van TAUW verantwoordelijk voor het sluiten van het 

contract met de derde partij  

Op projectlocatie – Medewerker van TAUW, verantwoordelijk voor projectwerkzaamheden 

TAUW klant De opdrachtgever in wiens opdracht TAUW de uiteindelijke werkzaamheden uitvoert en/of 

voor wie TAUW werkzaamheden door derden laat uitvoeren.   

Opdrachtnemer / 

Derden 

De leverancier van diensten met wie TAUW in onderhandeling is en/of bij wie TAUW 

diensten heeft besteld. Alsmede de medewerkers van deze partij inclusief andere 

personen of partijen aan wie die de leverancier (delen van) het werk heeft uitbesteed 

Incident  Een incident is een situatie waarbij de daadwerkelijke omstandigheden afweken van de te 

verwachten situatie en deze tot een onveilige situatie, bijna ongeval of ongeval met letsel 

of schade heeft geleid.  

Ongeval Een ongeval is een voorval met lichamelijk letsel eventueel gevolgd door een bezoek aan 

een arts voor controle en/of behandeling of een voorval met grote materiële en/of 

milieuschade 

Bijna ongeval Een bijna ongeval is een voorval waarbij het voorgaande juist is uitgebleven 

Onveilige situatie Voorval waarbij risico’s tijdig onderkend worden en door passende maatregelen dan wel 

het stoppen van de werkzaamheden geëlimineerd kunnen worden 
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3 Algemeen 

3.1 Minimumleeftijd 

TAUW hanteert een minimumleeftijd van 18 jaar waarop werkzaamheden door derden mogen 

worden verricht, tenzij anders overeengekomen. Afhankelijk van de werkzaamheden, kan een 

andere minimumleeftijd worden vastgesteld zoals voor werkzaamheden met bijvoorbeeld toxische 

stoffen of werkzaamheden met draaiende delen. 

 

3.2 Alcohol, drugs en medicijnen 

Er geldt een alcohol- en drugsverbod tijdens werktijden. Daarnaast mag het gebruik van alcohol 

en drugs buiten werktijden geen invloed hebben op de uit te voeren werkzaamheden voor TAUW.  

De opdrachtnemer houdt bij het inzetten van personeel rekening met eventueel medicijn gebruik 

van de medewerkers, dit geldt in het bijzonder voor hoog risico werkzaamheden, zoals het werken 

op hoogte, werken met machines en gevaarlijke stoffen.  

 

3.3 Taalbeheersing, communicatie 

De opdrachtnemer zorgt dat zijn medewerkers begrijpelijk (in het Nederlands of anders bij 

voorkeur in het Engels) kunnen communiceren met TAUW medewerkers, hulpverleners of klant 

van TAUW. Er moet voorkomen worden dat miscommunicatie kan leiden tot (ernstige) incidenten 

en dat onveilige situaties niet worden opgelost. Het is ook mogelijk dat één van de medewerkers 

van de opdrachtnemer de communicatie kan verzorgen, maar dan dient deze medewerker continu 

op de werkplek aanwezig te zijn. 

 

3.4 Bellen in de auto  

Van de opdrachtnemer wordt met klem gevraagd om tijdens het uitvoeren van werkzaamheden 

voor TAUW het bellen in de auto zo veel mogelijk te beperken. Eventueel bellen in de auto is 

alleen handsfree toegestaan. Gebruik van sociale media, videobellen of deelname aan teams 

meetings terwijl in de auto wordt gereden is niet toegestaan. De opdrachtnemer wordt gevraagd 

de richtlijn van Veilig Verkeer Nederland te implementeren: Rij mobielvrij, rij MONO.  

 

3.5 Project voorbereiding  

TAUW zet zich in voor een veilige werkplek voor haar werknemers en derden. Een goede 

voorbereiding is hierbij van essentieel belang. Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden 

draagt TAUW de verantwoordelijkheid om de juiste informatie, uitgangspunten en noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen te omschrijven en te delen met de opdrachtnemer. Dit kan in de vorm van 

een V&G plan, een Taak Risico Analyse die door TAUW is opgesteld of een werkomschrijving. De 

opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid om deze informatie te controleren, mee te nemen in 

de calculatie van de werkzaamheden. De opdrachtnemer moet vragen stellen indien de verstrekte 

informatie onduidelijk of onvolledig is.  
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De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het delen (instrueren) van de verstrekte informatie aan 

de medewerker(s) die namens hem de werkzaamheden voor of namens TAUW gaan uitvoeren.  

Indien de opdrachtnemer zelfstandig werkzaamheden uitvoert op een project of TAUW locatie 

zonder directe begeleiding van TAUW, dan neemt de opdrachtnemer voor aanvang van de 

daadwerkelijke werkzaamheden contact op met de contactpersoon van TAUW om de (aard van 

de) werkzaamheden door te spreken.  

  

Het voorkomen van incidenten en onveilige situaties vraagt om een gedeelde inspanning en 

gezamenlijke verantwoordelijkheid, TAUW verwacht hierin een proactieve houding van de 

medewerkers van TAUW en de opdrachtnemer. 

 

3.6 Persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen 

De opdrachtnemer draagt zorg dat de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en 

gereedschappen van zijn personeel in goede conditie zijn en kosteloos worden verstrekt aan zijn 

personeel. Versleten, ondeugdelijke of beschadigd PBM of gereedschappen worden terstond 

vervangen door nieuwe deugdelijke PBM of gereedschappen. De kosten voor PBM en 

gereedschappen zijn inbegrepen in de kosten van de uit te voeren werkzaamheden. 

 

3.7 Verlies, diefstal en schade 

TAUW is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bedrijfseigendommen van de 

opdrachtnemer. Diefstal of vermissing dient te worden gemeld bij de opdrachtgever voor centrale 

registratie en eventuele aangifte bij de politie. 

 

3.8 Sanctiebeleid, onveilig gedrag en schadevergoeding 

Bij overtreding van de in dit document beschreven voorschriften, eisen van de klant van TAUW, of 

wettelijke regels kan het werk worden stilgelegd door de TAUW. Indien sprake is van opzet en/of 

herhaling van overtredingen kan de opdrachtnemer worden verwijderd van het TAUW terrein of 

projectlocaties. Het management van de opdrachtnemer wordt schriftelijk op de hoogte gebracht 

van deze overtreding.  

 

De hieruit voortkomende financiële gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Schade, 

inclusief schade vanwege gederfde omzet en winst, zal in voorkomende gevallen op de 

opdrachtnemer worden verhaald. 

 

In het geval opdrachtnemer zich niet houdt aan de gemaakte afspraken of in geval van 

overtreding van de in dit document beschreven voorschriften wordt hiervan een aantekening 

gemaakt in het register van onderaannemers, afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de 

opdrachtnemer uitgesloten worden van een volgende opdracht.  

 

3.9 Positief veiligheidsgedrag  

Het belonen van positief veiligheidsgedrag is belangrijk. In dit kader ontvangen wij van de  

opdrachtnemer meldingen van positief veiligheidsgedrag die wij kunnen beoordelen of zij in 

aanmerking komen voor een beloning/waardering vanuit TAUW. Positief veiligheid gedrag 

kan worden afgestemd met de desbetreffende projectleider van het TAUW project of TAUW 

opdracht.  
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3.10 Restbepaling 

In gevallen waarin onderhavig reglement niet of niet volledig voorziet, dient overleg gepleegd te 

worden met TAUW. 

 

4 Toegang TAUW terrein en projectlocaties 

4.1 Toegang TAUW terrein 

 

4.1.1 Meldingsplicht op TAUW terreinen 

De opdrachtnemer of zijn medewerkers dienen zich aan- en af te melden bij de receptie, het 

secretariaat of de aangewezen beheerder van het TAUW-terrein waarop zij de werkzaamheden 

dienen uit te voeren. Zij ontvangen van of namens TAUW eventuele nadere instructies. Onderdeel 

van deze instructie kunnen de ontruimingsregels zijn alsmede de zogenaamde coördinatieregels.  

 

In de coördinatieregels geeft TAUW aan de opdrachtnemer(s) aan welke andere partijen 

eventueel op het terrein werkzaam zijn en in hoeverre de partijen rekening met elkaar en de 

verschillende werkzaamheden dienen te houden. In overleg met de partijen bepaalt TAUW de 

volgorde van de werkzaamheden.  

 

Medewerkers kunnen gevraagd worden zich te legitimeren. Opdrachtnemer draagt zorg dat 

buitenlandse medewerkers voldoen aan de Wet Arbeidsvreemdelingen (WAV). TAUW behoudt 

zich het recht controle in het kader van de WAV uit te voeren.  

 

4.1.1 Toegang en voorzieningen op TAUW terreinen 

Het gebruik van voorzieningen, ruimten en middelen, anders dan sanitaire gelegenheden kan 

uitsluitend in overleg met TAUW worden toegestaan.  

Aan de toegang tot bepaalde ruimten zoals proeflaboratorium kunnen beperkingen zijn gesteld. 

Deze ruimten zijn uitsluitend toegankelijk in het bijzijn van TAUW of een begeleidende 

medewerker namens TAUW. 

 

4.1.2 Ontruiming 

Bij aankomst van de opdrachtnemer of zijn medewerkers op de daadwerkelijke werkplek stelt 

deze zich op de hoogte van de vluchtwegen en het telefoonnummer voor nood- of 

ontruimingsmeldingen en ontruimingsinstructies. Deze instructies zijn op de borden vermeld die 

op elke verdieping, van elk gebouw op TAUW-terrein en op een centrale plaats zijn opgehangen. 

De opdrachtnemer zal in geval van ontruiming zich bij het verzamelpunt melden.  

 

4.2 Toegang TAUW project locaties  

De opdrachtnemer of zijn medewerkers dienen zich bij de TAUW medewerker(s) of 

contactpersoon van de klant van TAUW op de projectlocatie te melden.  

In geval werkzaamheden worden uitgevoerd op bedrijfslocatie van een klant van TAUW 

conformeert de opdrachtnemer en eventuele derden zich aan de gestelde (extra) eisen en 

voorschriften die gelden op deze bedrijfslocatie (klanteisen).  
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De opdrachtnemer zorgt dat hij de, daar geldende, extra veiligheidseisen tot zich neemt, opvolgt 

en meeneemt in de calculatie van de opdracht. Indien aanvullende veiligheidstrainingen verplicht 

zijn om werkzaamheden op locatie uit te voeren zijn de kosten voor deze training  inbegrepen in 

de aanbieding van de opdrachtnemer. TAUW draagt zorg dat de opdrachtnemer vooraf 

geïnformeerd wordt over deze klanteisen.  

 

In het geval een werkvergunning voor de werkzaamheden op de TAUW project locatie wordt 

afgegeven door de TAUW klant, draagt de opdrachtnemer zorg voor de opvolging van de 

werkvergunning eisen en volgt het werkvergunningenproces.  

 

4.3 Werkzaamheden buiten kantoortijden  

 

4.3.1 Werkzaamheden op TAUW terreinen  

Werkzaamheden op TAUW terrein kunnen slechts buiten kantoortijd (8.00 – 17.00 uur) worden 

uitgevoerd in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van TAUW. Buiten kantoortijden 

dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd in het bijzijn van een medewerker van TAUW of 

een begeleidende medewerker namens deze. 

 

4.3.2 Werkzaamheden op TAUW project locaties 

Werktijden voor werkzaamheden op TAUW projectlocaties worden vastgesteld in overleg met de 

klant van TAUW. In het geval werkzaamheden buiten reguliere werktijd (07.00 – 18.00 uur) 

worden uitgevoerd, worden deze alleen uitgevoerd in het bijzijn van een vertegenwoordiger van 

TAUW en in overleg en na uitdrukkelijke toestemming van de klant van TAUW.  

 

5 Veiligheid 

5.1 Algemeen 

 

TAUW zet zich in voor veilige werkomstandigheden voor onze collega’s en derden. We streven 

ernaar producten en diensten te leveren die bijdragen aan een duurzame en veilige leefomgeving. 

Naast de tien veiligheidsregels heeft TAUW de volgende relevante veiligheidsdoelstellingen:  

 Zorgen voor een cultuur waarin collega’s zich vrij kunnen uiten en hun zorgen kunnen delen  

 Zorgen voor een veilige werkomgeving  

 Voorkomen dat onze collega’s en anderen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen  

 Rekening houden met veiligheid en welzijn, vanaf de start tot de voltooiing van onze projecten 

 Veiligheid en welzijn een integraal onderdeel van onze dienstverlening laten zijn, zodat onze 

projecten veilig te realiseren, te gebruiken en te onderhouden zijn.   

 Ons bewust zijn van zwakke signalen en bedreigingen, en deze melden en analyseren om 

onszelf voortdurend te verbeteren, de geleerde lessen te delen en ernaar te handelen  

 De risico’s van reizen tot een minimum beperken 

 

De tien veiligheidsregels  zijn weergegeven in hoofdstuk 1. De uitleg en beschrijving van de tien 

veiligheidsregels is opgenomen in bijlage 3. 
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5.2 VCA 

Op projectlocaties, voor bouw- of bouwgerelateerde en/of meet- en inspectiewerkzaamheden 

hanteert TAUW een voorkeursbeleid voor derde partijen die VCA*, VCA** of VCA-petrochemie 

gecertificeerd zijn. Indien het bedrijf niet over een VCA-certificaat beschikt, dient aantoonbaar en 

toetsbaar een vergelijkbaar systeem beschikbaar te zijn, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de 

eisen van VCA op de werkvloer. 

 

Indien door Opdrachtnemer personeel wordt ingeleend voor meet- en inspectiewerkzaamheden 

(via detachering/uitzendbureaus) is het voorkeursbeleid voor deze partijen voldoen aan een VCU-

gecertificeerde uitzendorganisatie. Bij Zelfstandigen (Zzp-ers) moet de opdrachtnemer getoetst 

hebben of:  

 de Zelfstandige beschikt over een VGM risico-inventarisatie en -evaluatie van de eigen 

werkzaamheden,  

 de Zelfstandige voldoende gekwalificeerd voor zijn werkzaamheden,  

 de Zelfstandige voldoende gekwalificeerd op VGM-gebied en beschikt over het diploma VOL-

VCA.  

 Arbeidsmiddelen en PBM van de Zelfstandige moeten gekeurd zijn conform de VCA-eisen. 

 

5.3 Zelfstandigen, uitzendkrachten en Wet Arbeidsvreemdelingen 

In het geval opdrachtnemer gebruik maakt van Zelfstandigen en uitzendkrachten wordt hun inzet 

voorafgaand aan de werkzaamheden afgestemd met TAUW. Dit geldt ook indien de 

opdrachtnemer voornemens is om medewerkers van buiten de EEG in te zetten. De 

opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de opvolging van de Wet Arbeidsvreemdelingen. Indien 

de opdrachtnemer voormalig TAUW medewerkers inzet, wordt dit voorafgaand aan de 

werkzaamheden afgestemd met TAUW.   

 

5.4 Taak Risico Analyse (TRA) 

In geval van specifieke, niet reguliere risicovolle werkzaamheden (zoals o.a. werken in besloten 

ruimte, hijswerkzaamheden) wordt de opdrachtnemer vooraf door TAUW gevraagd om TRA’s op 

te stellen. TAUW geeft hierbij aan welke TRA’s minimaal noodzakelijk zijn voor de 

werkzaamheden. De Taak Risico Analyse bevat een beschrijving van de relevante risico’s en de 

concrete maatregelen die de opdrachtnemer treft om de specifieke risico’s te beheersen. De TRA 

moet voorafgaand aan de werkzaamheden aan TAUW geleverd worden en wordt desgewenst 

getoetst worden door een veiligheidskundige van TAUW. De maatregelen die beschreven zijn in 

de Taak Risico Analyse moeten zijn opgenomen in de kostenraming van de opdrachtnemer.  

In bijlage 2 is het format voor de TRA opgenomen.  

 

5.5 Minimum persoonlijke beschermingsmiddelen en training 

In de volgende tabel zijn de minimum noodzakelijke PBM en trainingen opgenomen. Afhankelijk 

van de werkzaamheden en de geïnventariseerde risico’s moeten aanvullende maatregelen 

getroffen worden, welke in de overeenkomst worden vastgesteld.  
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Tabel 5.1 minimale PBM en trainingen 

Werkzaamheden  Persoonlijke bescherming 

middelen 

Aanvullende eisen en training 

Algemene werkzaamheden In overleg vooraf aan de 

werkzaamheden met TAUW af te 

spreken  

- 

Werkzaamheden verontreinigde 

grond 

Veiligheidseisen volgens CROW 

Publicatie 400 

medisch gekeurd minimaal protocol 

A, tenzij anders aangegeven 

Werkzaamheden langs de weg Veiligheidsschoenen, reflecterend 

oranje vest (RWS striping), in de 

avond, schemer of slecht zicht 

aangevuld met oranje 

doorwerkbroek.  

VCA basis opleiding 

Werkzaamheden op hoogte Veiligheidsschoenen (S3), 

veiligheidsharnas met 

veiligheidslijnen afgestemd op de 

werkzaamheden 

VCA basis opleiding, inclusief 

instructie voorafgaand aan 

werkzaamheden.  

 

Werkzaamheden in hoogwerker veiligheidsharnas met korte 

veiligheidslijn 

Hoogwerker certificaat indien 

medewerker hoogwerker bestuurd  

Werkzaamheden op het water Veiligheidsschoenen (S3), 

reddingsvest (275N) 

2e persoon aanwezig 

Indien openbaar vaarwater kennis 

van water-almanak 

Werkzaamheden nabij spoor Overeenkomstig Prorail eisen Digitaal Veiligheidspaspoort, 

Overeenkomstig Prorail eisen 

Werkzaamheden op bedrijven 

zoals petrochemie / bouwlocatie 

/ industrie  

Op aanwijzing van TAUW moeten 

PBM’s afgestemd worden op de 

klant eisen van de projectlocatie.  

Stem training eisen af op de eisen 

van de projectlocatie en eisen van de 

klant bijv. GPI of Deltalinqs 

 

De opdrachtnemer draagt, in geval van werkzaamheden op TAUW-projectlocaties, zorg voor het 

beschikbaar hebben van een eigen EHBO verbandtrommel type B en bij voorkeur een 

oogspoelfles.  

 

5.6 Laatste Minuut Risico Analyse 

Werknemers dragen zorg dat zij voorafgaand aan de werkzaamheden die zij voor TAUW 

uitvoeren een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitvoeren van de werkzaamheden. De 

LMRA wordt minimaal herhaald bij het hervatten van werkzaamheden en bij veranderende 

werkomstandigheden. Aan het eind, of bij het tussentijds stoppen van de werkzaamheden, 

verricht de opdrachtnemer ook een LMRA om te bepalen of de werkplek veilig is achtergelaten. 

De werkplek dient opgeruimd achter gelaten te worden.  
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5.7 Werken op hoogte  

Voor werkzaamheden op hoogte (met een valgevaar meer dan 2,5 meter) gelden de volgende 

aanvullende veiligheidsmaatregelen:  

 De opdrachtnemer zorg voor aanvullende beschermingsmiddelen inclusief harnas en 

veiligheidslijnen 

 Binnen een afstand van 4 meter van de rand van het dak wordt gezien als werken op hoogte 

en dienen collectieve maatregelen zoals afzetting of hekwerk genomen te worden. Kan dit niet 

dan dient valbescherming gedragen te worden 

 In het geval werkzaamheden worden uitgevoerd met een hoogwerker is de medewerker 

getraind in het gebruik van de hoogwerker en heeft een kopie van het certificaat beschikbaar. 

De medewerker in de hoogwerker is aangelijnd 

 Bij werkzaamheden op hoogte boven water is een TRA verplicht als geen adequate 

voorzieningen zijn om het valgevaar tegen te gaan 

 Steigers worden alleen gebouwd door een erkende steigerbouwer. De steiger wordt 

vrijgegeven voordat de steiger gebruikt wordt. Een steiger wordt nooit zelfstandig aangepast. 

 Het gebied rondom de locatie waarop hoogte wordt gewerkt, wordt door de opdrachtnemer 

afgezet in verband met vallende objecten 

 

5.8 Verkeersveiligheid  

 

5.8.1 Algemene verkeersveiligheid 

De chauffeur van een vrachtwagen dient te zorgen dat de wielen van zijn voertuig tijdens het 

laden of lossen geblokkeerd zijn. Indien laden of lossen slechts mogelijk is op de openbare weg, 

dienen door de chauffeur veiligheidsmaatregelen te worden genomen zoals het voeren van 

alarmlichten en het afzetten van de ruimte om de vrachtwagen.  

 

In algemene zin draagt de opdrachtnemer reflecterende kleding in het geval werkzaamheden 

langs de weg worden uitgevoerd. Dit geldt voor werkzaamheden op TAUW terreinen als op TAUW 

project locaties. Voor werkzaamheden langs de weg bij slecht zicht wordt gebruik gemaakt van 

reflecterende jas en broek. Volg de eisen op die vanuit de wegbeheerder zijn gesteld in de 

(werk)vergunning/ontheffing, dit geldt zowel voor de openbare weg als voor wegen op terreinen 

van derden. 

 

5.8.2 Verkeersveiligheid op TAUW terreinen 

Op Tauw-terreinen geldt een maximumsnelheid van 5 km per uur. Chauffeurs dienen 

aanwijzingen, aangegeven door middel van borden, op te volgen.  

Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde vakken of op door TAUW 

aangewezen plekken. Parkeer bij voorkeur achterwaarts. 

 

5.9 Markering/afscherming van onveilige situaties 

Werkzaamheden dienen goed zichtbaar te worden afgezet met deugdelijke afscherming en 

markering. Dit geldt onder andere voor werkzaamheden aan de gevel, waarbij het maaiveld is 

afgezet. De opdrachtnemer dient rekening te houden met het vrijhouden van vluchtwegen en de 

veilige toe- en uitgang tot het gebouw.  
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In geval van gladde / natte vloeren voorziet de opdrachtnemer in tijdelijke bebording ter indicatie 

van de gladde / natte vloer.  

 

5.10 Arbeidsmiddelen 

Alle te gebruiken arbeidsmiddelen dienen te voldoen aan relevante wet- en regelgeving 

waaronder de veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in Arbowet, -besluit en –beleidsregels. 

Arbeidsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn ontworpen. 

 

Gereedschappen en materieel worden door de opdrachtnemer in goede conditie onderhouden. De 

volgende uitgangspunten worden gehanteerd ten aanzien van veilig onderhoud: 

 Indien materieel voorzien is van een noodstop wordt deze dagelijks getest 

 Elektrische bedrading is intact en bij beschadigingen wordt het equipement direct buiten 

dienst genomen en herstelt 

 Elektrische gereedschappen zijn voorzien van een keuringslabel  en worden jaarlijks gekeurd 

volgens NEN 3140 

 Hijsmiddelen dienen naast de jaarlijkse keuring en keuringslabel ook dagelijks visueel te 

worden beoordeeld op beschadigingen (buiten gebruik nemen indien noodzakelijk) 
 

Als het werk gestopt of onderbroken is en onbeheerd wordt achtergelaten dienen 

hoofdschakelaars van elektrische apparatuur te zijn uitgezet en moet deze apparatuur  

losgekoppeld zijn van het elektriciteitsnet. Van gasflessen moet de afsluiter worden gesloten. 

 

5.11 Brandveiligheid 

Werkzaamheden met open vuur, vuur- of vonkgevaarlijk werk, dan wel werkzaamheden waarbij 

dampvorming optreedt, mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke en aantoonbare 

toestemming van de TAUW vertegenwoordiger. Voor deze werkzaamheden moet mogelijk een 

TRA opgesteld worden waarbij de specifieke maatregelen in de TRA door de opdrachtnemer 

opgevolgd moeten worden. In het geval van bovengenoemde werkzaamheden is altijd een 

brandblusser in de directe omgeving (binnen 5 meter) zichtbaar en beschikbaar.  

 

Het blokkeren of buiten gebruik stellen van deuren, gangen, gangpaden en rijstroken is verboden. 

Brandblussers, slanghaspels, nood- en oogdouches moeten altijd vrij toegankelijk blijven. 

 

5.12 Melden incidenten en onveilige situaties 

 

5.12.1 Op TAUW locatie  

Indien bij de start van het werk, of tijdens het werk een onveilige situatie ontstaat, dient het werk 

onmiddellijk te worden gestaakt en wordt dit gemeld bij TAUW. Pas na het nemen van 

maatregelen waarmee de onveilige situatie is verholpen en na uitdrukkelijke toestemming van 

TAUW mag met de werkzaamheden worden gestart dan wel het werk worden voortgezet. 

 

Ongevallen en bijna-ongevallen dienen direct te worden gemeld bij de TAUW contactpersoon. 

TAUW draagt zorg voor doormelding van incidenten en onveilige situaties. 
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5.12.2 Op TAUW projectlocatie 

In het geval van een onveilige situatie of incident op een TAUW projectlocatie wordt het werk 

stilgelegd en wordt de projectbegeleider van TAUW gebeld. Dit geldt ook als situaties niet helder 

zijn en/of onduidelijkheid bestaat over de uit te voeren werkzaamheden of de wijze waarop 

veiligheidsmaatregelen toegepast moeten worden op de TAUW project locatie. Bij twijfel altijd 

stoppen en eerst bellen.  

 

5.13 Veiligheidsobservatie en Evaluatie  

In het kader van de opvolging van dit reglement en ter toetsing van de veiligheidscultuur van de 

opdrachtnemer kan TAUW (on)aangekondigd een veiligheidsobservatie uitvoeren tijdens de 

werkzaamheden. Constateringen naar aanleiding van de observatie worden altijd besproken met 

de betrokken medewerker en een rapportage van de observatie wordt gedeeld met de 

opdrachtnemer.  

 

Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de uitgevoerde werkzaamheden kan de  

opdrachtnemer uitgenodigd worden voor een evaluatie gesprek waarin, de in dit reglement 

beschreven verwachtingen worden besproken. 

 

6 Welzijn, milieu en duurzaamheid 

Welzijn, milieu en duurzaamheid staan bij TAUW hoog in het vaandel. TAUW monitort doorlopend 

haar impact en zet stappen om deze te reduceren. In onze werkzaamheden uiten we deze ambitie 

ook door gezond en met een minimale impact op het milieu te werken. In de onderstaande 

paragrafen zijn aspecten opgenomen waar men rekening mee moet houden. 

  

6.1 Eten, drinken en roken 

Roken is op TAUW-terreinen uitsluitend buiten toegestaan. Tijdens werkzaamheden wordt niet 

gerookt en gegeten. Neem eerst hygiëne in acht (handen, gezicht wassen) alvorens te eten of te 

drinken. Voor TAUW project locaties gelden mogelijk striktere eisen, wees bewust van de 

specifieke TAUW klant eisen.  

 

6.2 Orde en netheid 

De werkplek dient altijd netjes te worden gehouden en achtergelaten. De doorgang van 

vluchtwegen en nooduitgangen mag nooit worden belemmerd of geblokkeerd. 

 

6.3 Afvalstoffen 

Alle (afval)stoffen (zowel gevaarlijke als bedrijfs(afval)stoffen) die vrijkomen bij de 

werkzaamheden, dienen ingezameld en meegenomen te worden door de opdrachtnemer. Dan 

wel in overleg met TAUW gescheiden te worden en afgevoerd.  
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6.4 Energiezuinigheid 

Laat voertuigen of andere gemotoriseerde hulpmiddelen niet onnodig draaien. Zet de motor van 

het voertuig waarmee je het werk verricht uit wanneer je voor langere tijd stil staat op TAUW-

terreinen of op projectlocaties. 

 

6.5 Spills 

Bij ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke (afval)stoffen dient ter bescherming van het milieu 

onmiddellijk actie te worden ondernomen om verdere verspreiding te voorkomen. 

De opdrachtnemer die werkt met milieugevaarlijke vloeistoffen, moet in de directe nabijheid van 

de werkzaamheden absorptiemiddelen beschikbaar hebben, om de gevolgen van morsen van 

deze stoffen te minimaliseren. In gevallen van morsen van vloeistoffen moeten rioolputten op 

TAUW-terreinen direct afgeschermd te worden. 

 

6.6 Calamiteitenmelding 

Indien bij de start van het werk, of tijdens het werk een (milieu)gevaarlijke situatie ontstaat, dient 

het werk onmiddellijk te worden gestaakt en wordt dit gemeld bij de TAUW of de klant van TAUW. 

Pas na het oplossen van de calamiteit en na uitdrukkelijke toestemming van TAUW of de klant 

van TAUW mogen de werkzaamheden worden hervat en  het werk worden voortgezet. 

 

Milieu-ongevallen of -calamiteiten moeten direct gemeld worden bij TAUW. TAUW zorgt voor 

doormelding van het incident. 

 

6.7 Chemicaliën: 

Ten aanzien van het werken met gevaarlijke stoffen en chemicaliën gelden de volgende 

voorwaarden: 

 De onderaannemer draagt zorg dat medewerkers kennis hebben van relevante Safety Data 

Sheets / veiligheidsinformatiebladen, van de gevaarlijke stoffen waar zij mee werkzaamheden 

uitvoeren. Deze veiligheidsinformatiebladen zijn (digitaal) beschikbaar op locatie; 

 Onderaannemers (werkgevers) worden dringend geadviseerd om, in het kader van het 

minimaliseren van gezondheidsschade, zo weinig mogelijk gevaarlijke stoffen (incl. CMR 

stoffen) te gebruiken en deze zo veel mogelijk te vervangen door minder schadelijke stoffen.  

 Verpakkingen moeten zoveel mogelijk gesloten blijven en moeten voorzien zijn van de juiste 

pictogrammen 

 Inzetten op preventie van incidenten, dat wil zeggen dat bij gebruik van chemicaliën een 

bodembeschemende voorziening wordt toegepast en dat opslag van chemicaliën en lege 

verpakkingen moet plaats vinden in een afgesloten ruimte/opslagvoorziening, ook zijn deze 

voorzien van de wettelijke markeringen (pictogrammen); 
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7 Vertrouwelijkheid 

7.1 Foto, filmen en mobiele telefoons 

Fotograferen en filmen is op TAUW terreinen en TAUW projectlocaties verboden tenzij 

uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor het gebruik van 

een foto- of filmfunctie op mobiele telefoons. 

 

7.2 Vertrouwelijke informatie en geheimhouding 

De opdrachtnemer en zijn medewerkers zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle 

(bedrijfs)informatie die zij van de opdrachtgever in verband met het uitvoeren van de opdracht 

verkrijgen alsmede van alle informatie die zij bij het uitvoeren van de werkzaamheden zouden 

kunnen opdoen. Het kopiëren, opslaan op elektronische media of anderszins dupliceren van 

informatie is verboden tenzij dit in het kader van de werkzaamheden noodzakelijk is, en dan 

uitsluitend na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever 

aangewezen direct leidinggevende. 

 

Verkregen ontwerpen, tekeningen, modellen, films, foto’s en andere hulpmiddelen blijven 

eigendom van TAUW en worden na het uitvoeren van de opdracht aan de opdrachtgever 

geretourneerd. 

 

7.1 Visitatieregeling 

Om informatie en bedrijfseigendommen van zowel TAUW als derden te beschermen worden van 

TAUW-terreinen cameraopnamen gemaakt en geldt een visitatieregeling. Dit betekent dat de 

leverancier of diens medewerkers bij het verlaten van het terrein gevraagd kan worden de inhoud 

van een tas, koffer of voertuig te tonen. 
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 Bijlage 1 Ondertekening van het Veiligheid-, 
Gezondheid-, Milieu-, en Duurzaamheid 
reglement TAUW 

 

Veiligheid-, Gezondheid, Milieu, en duurzaamheid reglement  
veilig werken op TAUW-terreinen en TAUW projectlocaties 
 

 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het ‘Veiligheid-, Gezond-, Milieu-, en 

Duurzaamheid Reglement(versie juli 2022) en draagt er zorg voor dat zijn / haar medewerkers of 

de door hen ingeschakelde derden, bekend zijn met dit reglement. 

 

 

Naam   

  

Firma  

  

Datum  

  

  

  

Handtekening  
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 Bijlage 2 Format TRA (Taak Risico Analyse)  
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W  Waarschijnlijkheid 

van het risico  

 B Blootstelling  

aan het gevaar 

 E Effect van mogelijk 

letsel 

 R Risico  Waarschijnlijkheid van het 

risico  

10  Kan worden verwacht, 

bijna zeker 

 10 Voortdurend  100 Catastrofaal veel 

doden 

 >320 Zeer hoog Overweeg stopzetten activiteit 

6  Goed mogelijk  6 Dagelijks tijdens 

werktijden 

 40 Ramp, verschillende 

doden 

 160-320 Hoog Onmiddellijke maatregelen 

vereist 

3  Ongewoon, maar 

mogelijk 

 3 Wekelijks of 

incidenteel 

 15 Zeer ernstig, een 

dode 

 70-160 Substantieel  Correctie is nodig 

2  Alleen mogelijk op 

lange termijn 

 2 Maandelijks  7 Aanzienlijk ernstig 

letsel 

 20-70 Mogelijk  Aandacht vereist 

1  Zeer onwaarschijnlijk  1 Enkele malen per jaar  3 Belangrijk, 

arbeidsverzuim 

 0 - 20 licht Misschien aanvaardbaar 

0.5  Vrijwel onmogelijk  0.5 Zeer zelden  1 Betekenisvol, eerste 

hulp vereist 

    

Activiteit  Risico 

omschrijving 

Risico oorzaak Risico beoordeling 

voor maatregelen 

Maatregelen  Actie- 

houder 

Risico beoordeling 

na maatregelen 

W B E R W B E R 

Korte 

beschrijving 

van activiteit  

Omschrijving 

van het risico en 

wat er kan 

gebeuren  

Beschrijving van de oorzaak 

van het kunstwerk 

3 3 15 135 

Beschrijving van specifieke maatregelen die voor de 

werkzaamheden en in het bijzonder in deze 

omstandigheden en omgeving getroffen moeten worden.  

Beschrijf 

wie actie-

houder is 

voor de 

maatregel 

1 1 15 15 
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 Bijlage 3 Tien veiligheidsregels TAUW 
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