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Inleiding en leeswijzer 

 

Werkzaamheden aan installaties, gebouwen en terreinen brengen gevaren en risico’s met zich mee. Deze risico’s 
worden beheerst middels voor de Veco-medewerkers bekende en getrainde beheers procedures en werkwijzen, 
vastgelegd in het HSE managementsysteem. 
 
Veco maakt gebruik van diensten van derden. Medewerkers van deze partijen (contractors) kunnen ook worden 
blootgesteld aan gevaren en risico’s tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de locatie van Veco in Eerbeek. 
Onderdeel van het HSE-managementsysteem is het HSE Contractor Management.  
 
Het HSE Contractor Management is erop gericht zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden tijdens 
werkzaamheden van contractormedewerkers op het terrein van Veco. Veiligheidsrisico’s die ontstaan uit 
werkzaamheden en handelingen moeten worden geïdentificeerd, beoordeeld en beheerst, zodat ze geen invloed 
hebben op de veiligheid van contractormedewerkers, Veco medewerkers en andere belanghebbenden. 
 
Het HSE Contractor Management bestaat uit twee delen: 
 
Deel I: Verwachtingen van Veco ten aanzien van HSE van de contractor: 

o Onderschrijven van de Veco Policy op Health, Safety en Environment door de contractor 
(contractor managementverklaring). 
 

Deel II: Overzicht van bij Veco mogelijk voorkomende veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen ten aanzien van 
veilig werken: 

o Kennisverklaring van de contractor dat de contractormedewerkers (en medewerkers van 
onderaannemers) die namens de contractor, Veco bezoeken in kennis zijn gesteld van de in deel 
II van dit document genoemde gevaren, risico’s en beheersmaatregelen. 

 

HSE-beleid Veco Eerbeek plant  

 

In bijlage 2 vindt u het HSE-beleid voor de vestiging van Veco Eerbeek. Middels een milieu- en arbo 
managementsysteem wordt inhoud gegeven aan dit HSE beleid. Het HSE-managementsysteem van Veco 
voldoet aan de eisen zoals beschreven in de NEN-EN-ISO 45001 en NEN-EN ISO 14001 normen en is door DNV 
voor beide normen gecertificeerd. 
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Deel I: Verwachtingen van Veco van de Contractor op het gebied van HSE 
 
Verwachtingen: 
 

- De contractor bevestigt middels een ondertekende HSE-managementverklaring de waarden en ambities 
die Veco heeft beschreven in haar Beleid op het gebied van Health, Safety en Environment (gezondheid, 
veiligheid en milieu) te onderschrijven en daarnaar te handelen. Dit beleid is opgenomen in Bijlage 2 van 
dit document. 
 

- De contractor en haar medewerkers die werkzaamheden in een risicovolle werkomgeving of 
werkzaamheden die gevaar kunnen opleveren verrichten, zijn VCA of volgens een gelijkwaardig 
buitenlands equivalent gecertificeerd. 

 
- De contractor stelt haar medewerkers en medewerkers van onderaannemers, die Veco bezoeken voor 

werkzaamheden, in kennis van de in deel II van dit document genoemde gevaren, risico’s en 
beheersmaatregelen en bevestigt dit naar Veco middels het retourneren van een ondertekende 
kennisverklaring. 

 
- De contractor voorziet Veco van gevraagde HSE gerelateerde documenten en gegevens. 

 
- De contractor wijst een contactpersoon aan met wie medewerkers van Veco kunnen communiceren 

betreffende HSE gerelateerde zaken. 
 

- De contractor zal indien nodig en op verzoek van Veco meewerken aan het doorvoeren van 
verbeteringen van het HSE-managementsysteem van de contractor ten behoeve van het veilig werken 
op de locatie van Veco te Eerbeek. 

 
- De contractor is bij eventuele onderaanneming volledig verantwoordelijk voor deze onderaannemer. 

Voor de onderaannemer gelden dezelfde eisen als voor de hoofdcontractor. 
 

- Een contractor/hoofdaannemer/installateur is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers 
van contractors/onderaannemers en dient zich te houden aan de regels, zoals beschreven in de Arbowet 
en deel II van dit document. 

 
- De contractor zal de aan hem opgedragen werkzaamheden uitvoeren volgens regels van goed 

vakmanschap. Indien de contractor in gebreke is, kan de opdrachtgever of de toezichthouder namens 
hem, gelasten de werkzaamheden te staken. Hieruit kunnen bij een overtreding of schadelijk gedrag 
stappen worden genomen volgens het sanctiebeleid van Veco. Zie hiervoor het sanctiebeleid in 
document HRM0023. 

 
- De contractor zal de werkzaamheden uitvoeren volgens de Nederlandse wet- en regelgeving.  
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Deel II – Regels Veco terrein Eerbeek (operationeel) 

1. Doel  

 
Doel van dit contractorreglement is het toelichten van de vereisten waaraan een contractororganisatie (hierna te 
noemen: contractor) en haar medewerkers moeten voldoen om het milieu, de gezondheid en veiligheid van alle 
personen die werkzaam zijn op het terrein bij Veco, locatie Eerbeek (hierna te noemen Veco) te borgen en te 
beschermen.  

 

2. Toepassing 

 
Dit contractorreglement is van toepassing op alle organisaties, contractors en subcontractors waarbij 
medewerkers van die organisaties werkzaamheden uitvoeren bij Veco te Eerbeek.  

3. Definities 

 
Contractor – Organisatie waarvan medewerkers werkzaamheden uitvoeren bij Veco. 
Contractormedewerker – Medewerker, in dienst bij een contractor, of die namens de contractor (in dienst van 
een subcontractor) werkzaamheden uitvoert bij Veco. 
Subcontractor – Organisatie (onderaannemer) ingehuurd door de contractor om werkzaamheden uit te voeren 
bij Veco. 
HSE-contactpersoon – Medewerker in dienst van de contractor met wie over HSE gerelateerde onderwerpen 
gecommuniceerd kan worden.  
Bezoeker – Iedere persoon die de Veco locatie bezoekt.  
HSE-contractor management – Set van documenten en werkwijzen van Veco die beschrijft aan welke eisen, 
richtlijnen en werkwijzen de contractor, de subcontractors en (sub)contractormedewerkers moeten voldoen ten 
aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. 
HSE – Health, Safety and Environment; veiligheid, gezondheid en milieu. 
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4. Toegang  

 

4.1 Toegang tot het terrein  

Wanneer een contractor werkzaamheden komt uitvoeren op het terrein, dient deze zich te melden bij de receptie. 
Hier zal iedere contractor een eigen bezoekerspas krijgen. De contactpersoon zal worden gewaarschuwd om de 
contractor op te halen en naar de plek van de werkzaamheden te brengen, nadat de werkvergunning is 
besproken. Van tevoren is er aan de contactpersoon een overzicht gestuurd van de werkzaamheden die 
uitgevoerd gaan worden en wie het aanspreekpunt is voor zaken rondom HSE en de overige reguliere zaken. 
 
Contractors moeten, indien de werkzaamheden in een risicovolle werkomgeving worden uitgevoerd of een 
gevaar kunnen opleveren, VCA-bedrijfs- en persoon gecertificeerd zijn of een erkend buitenlands equivalent 
hebben behaald. De medewerkers van een VCA gecertificeerde firma dienen, als daarom gevraagd wordt, een 
geldig(e) VCA-pas(poort) te kunnen tonen aan de contactpersoon van Veco Eerbeek. 
 

4.2 Toegangspas 

Iedere bezoeker en/of contractor moet zijn/haar bezoekerspas altijd zichtbaar dragen op het terrein en in de 
gebouwen. 
 
Toegang tot gebouwen en bedrijfsruimtes voor derden is slechts toegestaan indien deze hiervoor door 
Veco Eerbeek zijn geautoriseerd.  
 

4.3 Verwijdering van het terrein  

Veco Eerbeek kan werknemers of anderen die door de contractor of Veco tewerk zijn gesteld van haar terrein 
verwijderen indien zij zich niet aan de aan hen gegeven instructies en/of voorschriften houden en bij overtreding 
van de geldende (veiligheid)regels. Dit zal volgens het sanctiebeleid van Veco uitgevoerd worden. Zie voor het 
sanctiebeleid document HRM0023. 

 

4.4 Parkeren  

De toegang van voertuigen buiten de parkeerplaatsen op het terrein wordt zoveel mogelijk beperkt. Indien het 
gebruik van een voertuig noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt dit gemeld bij de 
receptie. In overleg met de contactpersoon van Veco verleent de receptie toestemming om op een aangewezen 
locatie op het terrein te parkeren. 
Op het terrein van Veco is de wegenverkeerswet van toepassing. 
 
Op het terrein dienen de volgende regels te worden nageleefd: 

1) Het is uitsluitend toegestaan te parkeren binnen de vakken op de hiervoor aangegeven plaatsen. 
2) Parkeren buiten de aangewezen plaatsen is alleen toegestaan voor laden en lossen van materialen en 

gereedschappen. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt geparkeerd op een hiervoor 
bestemde of aangewezen plaats. 
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3) Er mag nooit worden geparkeerd voor nooduitgangen of in een Atex gezoneerd gebied, te herkennen 
aan een Ex sticker op de betreffende toegangen. 

4) De maximumsnelheid op het terrein is 15 km/uur. 
5) Er is sprake van eenrichtingsverkeer op een deel van het terrein. 
6) Voetgangers dienen, waar mogelijk, altijd gebruik te maken van de aangegeven looproutes. 
7) Bij aanvang en beëindiging van de werkzaamheden moet altijd gebruik worden gemaakt van de officiële 

toe- en uitgangen. 
8) Indien het Veco Eerbeek terrein met een voertuig moet worden betreden, wordt automatisch 

toestemming gegeven voor visitatie door de verstrekker van de werkvergunning van Veco Eerbeek. 
9) Het plaatsen van (bouw)materialen, aanhangers, containers of andere middelen op het terrein is niet 

toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Facilitaire afdeling. 
Indien voor projectwerkzaamheden het plaatsen van materiaal of middelen op het terrein noodzakelijk 
is, wordt dit voor aanvang van de werkzaamheden met de contactpersoon van Veco besproken. Deze 
stemt met de Facilitaire afdeling af, waarna een plek wordt toegewezen. 
Bij aanvang van de werkzaamheden wordt het plaatsen van materiaal of middelen uitgevoerd op 
aanwijzing van de contactpersoon van Veco. 

 

4.5 Voorafgaand aan de werkzaamheden  

Voor werkzaamheden op een risicovolle locatie of die een hoog veiligheidsrisico kunnen veroorzaken welke door 
derden op het terrein van Veco worden uitgevoerd, is een werkvergunning nodig, deze wordt opgesteld volgens 
PR0313 Procedure werkvergunningen. 
 
De werkvergunning wordt onder verantwoordelijkheid van Veco Eerbeek opgesteld, waarbij het aanspreekpunt 
van de contractor ter plaatse aftekent als werkvergunninghouder. Hiermee tekent de contractor voor het houden 
aan alle op de werkvergunning (incl. bijlagen) gemaakte afspraken en regels. Er mogen geen andere 
werkzaamheden uitgevoerd worden dan vermeld op de werkvergunning. De ondertekenaar draagt zorgt voor 
overdracht van de afspraken aan alle bij het werk betrokken personen. 
 
De werkzaamheden mogen pas worden gestart door de opdrachtnemer als de werkvergunning is verstrekt. De 
werkvergunning moet altijd aanwezig zijn op de werkplek. 
 
Werkzaamheden dienen van tevoren te worden aangemeld om de werkvergunningenprocedure te kunnen 
opvolgen. Alleen bij ad-hoc situaties kan hier in overleg van afgeweken worden.  
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5. Algemene regels  

  
Binnen Veco gelden er naast de Huisregels (zie hoofdstuk 6) ook diverse algemene regels. De belangrijkste 
daarvan zijn hieronder weergegeven.  

 
Afvalscheiding  

Eigen afval wordt zoveel mogelijk meegenomen. Overig afval wordt gescheiden ingezameld in de 
aanwezige afvalcontainers. 

 
Incident of brand melding  

Meld incidenten telefonisch: 
Intern tel.nr. 2002 | Extern tel.nr. (+31) 0313-672909 (BHV ploegleider). 
 

Hoe te handelen bij een alarm (slow whoop)  
Verlaat het gebouw zo snel mogelijk via de aangegeven nooduitgangen. 
Volg in alle gevallen de aanwijzingen van contactpersoon of bedrijfshulpverleners op. 
Ga naar de verzamelplaats. 

 
Orde en netheid 

Laat je werkplek na werkzaamheden of aan het eind van de werkdag netjes achter en ruim materialen op.  
 
Eten, drinken en roken 

Eten en drinken is alleen toegestaan in pantry’s, kantines, het bedrijfsrestaurant of specifiek voor het 
project aangewezen plaatsen, zoals een schaftruimte en kantoren buiten de productie. Roken is alleen 
toegestaan op de daarvoor aangewezen plek. 

 
Alcohol & drugsgebruik 

Alcohol en drugsgebruik is niet toegestaan op het terrein. Tevens is het niet toegestaan onder invloed te 
zijn van alcohol en drugs bij het betreden van het terrein. De Wegenverkeerswet geldt hierbij als norm. 

 
Gebruik van de bezoekerspas 

Draag je bezoekerspas altijd zichtbaar op het terrein en in de gebouwen.  
 

Foto’s maken en filmen 
Filmen en fotograferen is niet toegestaan op het terrein of in de gebouwen. Is dit toch noodzakelijk voor 
de uitvoering van de werkzaamheden, dan alleen na toestemming van de Veco contactpersoon. 

 
Omgang met elkaar 

Ga op een respectvolle manier met elkaar om. Intimideer, discrimineer en pest elkaar niet. 
 

Omgaan met persoonlijke en bedrijfseigendommen 
Ga verantwoord om met Veco-materialen, laat geen Veco-producten, vertrouwelijke en privacygevoelige 
documenten onbeheerd achter op je werkplek en neem eigendommen van Veco niet van het terrein af. 
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Veco controleert op navolging van deze afspraken en spreekt medewerkers/contractors/bezoekers mondeling 
en/of schriftelijk aan bij overtreding hiervan. 
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6. Site Veiligheidsregels 

 

6.1 Huisregels 

Veco doet er alles aan om ervoor te zorgen dat alle medewerkers, contractors en bezoekers, weer veilig en 

gezond thuis komen. Het is het streven van Veco om alle ongevallen te voorkomen.   

De opgestelde Huisregels van Veco versterken wat iedere werknemer, contractor en bezoeker moet weten en 

doen om ernstig letsel of dodelijke ongevallen te voorkomen. Bij het overtreden van een huisregel of bij schadelijk 

gedrag, kunnen stappen ondernomen worden volgens het sanctiebeleid van Veco. Dit sanctiebeleid is te vinden in 

HRM0023. 

 

De volgende Huisregels worden bij Veco gehanteerd: 

 

1. Betreed en verlaat het vuile gebied uitsluitend via de daarvoor bestemde kleedsluizen. Houd je aan 

de daar vermelde omkleedprocedure. 

2. Eten is alleen toegestaan in schoon gebied. In vuil gebied mag alleen worden gedronken van de 

contactloze watertappunten, nadat je je handen hebt gewassen. Roken mag alleen in de rookabri. 

3. Ga bij voorkeur in het schone gebied naar het toilet. Indien nodig kun je ook in het vuile gebied een 

toilet vinden. Was dan van tevoren én achteraf je handen. 

4. Draag een veiligheidsbril en werkhandschoenen bij alle uitvoerende werkzaamheden in het vuile 

gebied. Gebruik snijvaste handschoenen bij snijgevaarlijke werkzaamheden en chemiebestendige 

handschoenen bij werkzaamheden met chemie. Gebruik beide handschoenen over elkaar bij een 

combinatie daarvan. 

5. Vervang je kleding en/of je handschoenen als ze vervuild zijn geraakt. 

6. Werk je met chemicaliën, check dan van tevoren de werkplekinstructiekaart (WIK) in Chemrade. 

Ruim gemorste chemie onmiddellijk op. Vraag daarbij zo nodig hulp van de BHV. 

7. Houd vluchtwegen, looppaden, blusmiddelen en noodknoppen vrij. Laat aan het einde van je 

werkdag of shift de werkruimte schoon en opgeruimd achter. 

8. Volg altijd de aanwijzingen van de BHV organisatie op. Ga naar de verzamelplaats als het 

ontruimingsalarm afgaat. 

9. Stop het werk van jezelf of een ander als het niet veilig is of als je het niet vertrouwt. 

10. Meld alle incidenten, bijna-incidenten en onveilige situaties in het HSE meldsysteem. 
 

6.2 Procedures  

Voor verschillende hoog risico werkzaamheden zijn procedures opgesteld. Wanneer een contractor medewerker 

werkzaamheden in deze categorie uit moet voeren, dient deze procedure tijdens het bespreken van de 

werkvergunning te worden doorgenomen. In de volgende tabel staat een overzicht van de procedures waar het 

om gaat. Deze procedures worden vooraf aan de contractor verstrekt. 

Werkzaamheden Procedure 



   
  
  
  Doc.nr.:     PR0334 
  Rev.nr :      1 
 
 

Kenmerk:  Datum  22 september 2022 Pagina 11 van 14 

 

Alleen werken PR0320 

Graafwerkzaamheden PR0326 

Heet werk PR0328 

Hijsen en heffen PR0327 

Lock out tag out (LOTO) PR0330 

Werken in een besloten ruimte PR0325 

Werken op hoogte PR0329 

 

6.3 Toestemming gebruik materialen en chemicaliën  

Contractors kunnen eigen producten meenemen die zij nodig hebben om het werk uit te voeren. 
Hierbij kan gedacht worden aan cement, lijm, kit, verf, smeermiddelen, et cetera.  
Restanten van de producten worden naderhand door de contractor meegenomen en blijven niet achter op het 
Veco-terrein. 
 
Als gewerkt wordt met producten die voorzien zijn van een gevaaretiket, dan moet iedere contractor kunnen 
aantonen dat: 
• De medewerkers van de contractor beschikken over actuele veiligheidsinformatiebladen 
(Material Safety Data Sheet) van de aanwezige producten. 
• De werkzaamheden met deze producten zijn omschreven in de eigen bedrijfsrisico-inventarisatie en –evaluatie. 
• De project specifieke werkzaamheden met gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in het V&G-plan voor Veco of 
soortgelijke documenten. 
• De benodigde maatregelen zijn genomen om blootstelling van eigen personeel en andere personen (waaronder 
Veco medewerkers) tot een veilig niveau terug te brengen. 
 
Als medewerkers van een contractor mogelijk worden blootgesteld aan producten of stoffen van Veco, worden de 
risico’s in een V&G-plan of soortgelijk document vastgelegd. 
 
Chemie die meegenomen wordt door de contractor naar de locatie dient minimaal een week van tevoren 
aangemeld te worden bij de HSE afdeling van Veco. Zij bepalen vervolgens of de chemie meegenomen mag 
worden en of er nog additionele beschermingsmaatregelen nodig zijn. Deze additionele maatregelen zullen 
opgenomen worden in de werkvergunning. 
 

6.4 Gereedschappen en materialen  

Het personeel van de contractor draagt zorg voor het benodigde gereedschap, dat voldoet aan de door de wet 
gestelde eisen.  
Bij de afvoer van gereedschap, hulpmateriaal en hulpmiddelen zal de contractor moeten kunnen aantonen dat dit 
gereedschap etc. zijn eigendom is.  
Degene die de werkvergunning heeft doorgenomen met de contractor heeft het recht om dit te controleren. 
 
Elektrisch gereedschap dient zichtbaar gekeurd (NEN3140), veilig en goed onderhouden te zijn.  
Kabels dienen waar mogelijk vrij van de vloer te worden opgehangen en mogen geen struikelgevaar opleveren. 
De kabels mogen ook niet door sluitbare openingen (bijvoorbeeld deuren en ramen) worden geleid. Elektrisch 
handgereedschap op 220 volt dient dubbel geïsoleerd te zijn en aangesloten via een aardlekschakelaar. Bij 
werkzaamheden in besloten ruimten mag uitsluitend elektrisch handgereedschap van 24V~ worden toegepast.  
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Krachtstroomaansluitingen en -afkoppelingen worden uitsluitend toegestaan na overleg en goedkeuring van 
Veco Eerbeek. 
 
Indien gespecificeerd in de opdrachtstelling of in de werkvergunning vermeld, dient gebruik gemaakt te worden 

van gereedschappen die voldoen aan de relevante ATEX-richtlijnen. 

Al het gereedschap- en arbeidsmiddelen dienen schoon te zijn. De contactpersoon van Veco kan te allen tijde 

extra schoonmaak opleggen alvorens het gereedschap kan worden ingezet. 

6.5 Transport  

Het gebruik van eigen transportkarretjes binnen de productieomgeving is niet toegestaan. Veco voorziet hierin.  
 
Te gebruiken attributen, zoals schrijfwaren en laptops etc. die via de personensluis in de productieomgeving 
worden binnen gebracht, dienen huishoudelijk schoon te zijn. 
 
Karren, ladders, gereedschapskisten e.d. die de productieomgeving uit worden gebracht, dienen met de 
aanwezige reinigingsmiddelen te worden afgenomen. Wieltjes dienen schoon te worden gemaakt. 
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7. Specifieke regelgeving voor de risico’s bij Veco Eerbeek 

 

7.1 Risico’s 

De volgende risico’s en gevaren komen in de fabriek voor: 

• Blootstelling aan zware metalen, zoals Nikkel, Rhodium, Koper en Chroom 6. 

• Vrijkomen van ammoniakgas bij een aantal installaties. 

• Vrijkomen van cyanide bij een aantal installaties. 

• Gebruik van apparatuur met lasers in sommige ruimtes. 

• Elektromagnetische straling in de buurt van bepaalde apparaten. 

• Risico op beklemming van een lichaamsdeel bij de verschillende elektroformeerbaden. 

• Op sommige plekken is nog asbest aanwezig. Dit wordt gemonitord. Wanneer hier werkzaamheden 

plaats moeten vinden, zullen hier additionele afspraken in de werkvergunning voor moeten worden 

gemaakt. 

• In sommige ruimtes is het licht geel. In deze ruimtes wordt met lichtgevoelige componenten gewerkt, 

waardoor normaal licht niet is toegestaan. Wanneer additioneel licht nodig is, dient dit daarom in overleg 

met de contactpersoon te gebeuren.  

De risico’s die hierboven genoemd worden, zijn gemitigeerd door een aantal beveiligingen en maatregelen. 

Wanneer dit risico voor de werkzaamheden van toepassing is, wordt dit tijdens het opstellen van de 

werkvergunning besproken.  

 

7.2 Voorschriften 

• De kantoren mogen niet worden betreden met veiligheidskleding.  

• Loop op het terrein rustig en geef daar waar nodig ruimte om te passeren.  

• Laat werkplekken netjes achter. 

• Draag de juiste veiligheidskleding op de juiste plekken en op de juiste manier, zoals aangegeven bij de 

ruimtes en op de werkvergunning. 

• Was altijd de handen bij het verlaten van de productieomgeving. 

• Blokkeer geen vluchtwegen, looppaden, brandblusmiddelen en noodknoppen. 

• Kom alleen met de juiste handschoenen aan equipment. 
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Bijlage 1 – Procedures en werkinstructies 

 

PP0001 – HSE beleidsverklaring Veco Precision Metal. 

PR0313 – Procedure Werkvergunningen. 

PR0320 – Procedure Persoonsalarm en alleen werken. 

PR0325 – Procedure Besloten ruimten. 

PR0326 – Procedure Graafwerkzaamheden. 

PR0327 – Procedure Hijsen en heffen. 

PR0328 – Procedure Heet werk. 

PR0329 – Procedure Werken op hoogte. 

PR0330 – Procedure Lock out tag out (LOTO). 

PR0613 – Procedure Kledingvoorschriften en PBM. 

 

 

 

 

 

 

 


