
Safety Policy 
TAUW ziet veiligheid en welzijn als een sociale, 

gezonde en ongeval- en letselvrije werkomgeving. 



We zetten ons 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. 

We hebben bij TAUW de volgende veiligheidsdoelen:

  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

TAUW    Veiligheidsdoelen

(*)  Sociale veiligheid en welzijn maken deel uit van een cultuur waarin zorgen worden gedeeld en waarin we ons wederzijds vertrouwen en respect voor onze medewerkers benadrukken om ervoor te zorgen dat iedereen wordt 
gehoord.

(**)	 	Zwakke	signalen	zijn	aanwijzingen	of	“signalen”	dat	iets	niet	is	zoals	bedoeld	en	dat	er	schade	zal	optreden	als	niet	wordt	gereageerd	op	de	vastgestelde	of	latere	signalen.	Het	identificeren	van	en	reageren	op	zwakke	signalen	
staat	centraal	in	een	‘high	reliability	organization’	(Coutu,	2003;	Reason,	2000;	Weick,	Sutcliffe,	&	Obstfeld	1999)



Om onze veiligheidsdoelen te 

verwezenlijken, heeft TAUW tien 

veiligheidsregels ontwikkeld die 

gelden voor al onze projecten en 

activiteiten. Onafhankelijk van 

onze rol, houden we ons aan de 

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.

1.  Neem altijd de wettelijke 
voorschriften in acht

6.  Controleer altijd de veiligheid van  
je werkplek 

2.  Neem altijd de eisen van de klant  
in acht

7.  Meld altijd onverwachte situaties  
en zwakke signalen 

3.  Neem altijd de Standard Operating 
Procedures in acht

8.  Vertrouw en respecteer je  
collega altijd 

4. Bereid het project altijd goed voor 9.  Volg altijd de principes van 
verkeersveiligheid

5.  Zorg er altijd voor dat derden  
veilig werken

10.  Neem altijd het beleid ten aanzien 
van alcohol en drugs in acht

TAUW    Veiligheidsregels 



TAUW    Safety CODE

We controleren altijd of onze werkplek veilig is en voeren hier een ‘laatste minuut risico analyse’ voor uit. 
We starten niet voordat de veiligheid van onze werkplek gegarandeerd is. Daarbij gebruiken we de TAUW 
Safety CODE: een systematische aanpak die ons helpt om de veiligheidsrisico’s op de werkplek of tijdens 
werkzaamheden te beoordelen. 

De CODE houdt rekening met de condities en de organisatie van het werk, met het doel van de 
werkzaamheden en met het benodigde equipment. We beoordelen de veiligheid van een werkplek 
telkens wanneer dat nodig is, omdat veranderingen de actuele veiligheidssituatie voortdurend en 
onmiddellijk kunnen beïnvloeden. We laten onze werkplek veilig achter. 

We passen de Safety CODE toe in ons werkproces om tot een veilige realisatie, veilig gebruik en veilig 
onderhoud van onze projecten te komen. 

Bewust van risico’s en zwakke signalen 
We zijn ons bewust van zwakke signalen en risico’s. We zijn alert op kleine veranderingen of signalen die 
wijzen op een gevoel van onbehagen (onderbuik), ontoereikende richtlijnen en procedures of defecte 
apparatuur. We melden deze zwakke signalen en risico’s, onveilige situaties en (bijna-) ongevallen. Elke 
situatie is een potentiële leermogelijkheid en het melden van incidenten wordt daarom altijd gewaardeerd 
en gestimuleerd. We behandelen deze meldingen als kansen om de veiligheid voortdurend te verbeteren en 
onze bestaande hulpmiddelen en procedures op de proef te stellen en te verbeteren. 

Vrij en veilig zorgen delen (sociale veiligheid)
We stimuleren een cultuur waarin iedereen vrij en veilig zijn of haar zorgen kan delen door wederzijds 
vertrouwen en respect te benadrukken, onafhankelijk van onze functie of rol. We worden gehoord en 
erkend en luisteren aandachtig naar wat er wordt gezegd. We geven feedback en staan open voor het 
ontvangen van feedback. We creëren een werkplek waar we ons welkom en veilig voelen. 

Wat kunt u van ons verwachten?

  We ondersteunen onze collega’s die het werk 
opschorten wanneer de veiligheid of het 
welzijn van henzelf of anderen niet kan worden 
gegarandeerd

  We leggen nadruk op ons integriteitswaarden en 
bieden een cultuur waarin iedereen zijn of haar 
zorgen kan delen en stellen vertrouwenspersonen 
aan

  We delen kennis en geleerde lessen met onze 
collega’s, relevante partijen en klanten om ons 
gedeelde veiligheidsbewustzijn voortdurend te 
versterken

  We ondersteunen onze collega’s door middel van 
veiligheidsinstructies, cursussen en e-learnings.

  We verstrekken alle vereiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Met ons veiligheidsprogramma realiseren we 
een veilige en duurzame werkomgeving waarin 
de veiligheid en welzijn van elke werknemer 
belangrijk is.


