Veiligheid bij Port Development
Veilig samenwerken als opdrachtgever en opdrachtnemer
Veiligheid is bij het Havenbedrijf topprioriteit. Bij Port Development staan we aan de wieg van een
veilig ontwerp en we zien toe op een veilige realisatie. We gaan voor veilig gebruik en beheer. Wij zijn
de opdrachtgever, in elke fase van onze projecten zijn wij er voor verantwoordelijk dat
iedereen veilige en gezond weer thuiskomt.
Hoewel bij de projecten van Port Development (PD) veel veiligheidszaken al geregeld zijn in wet- en
regelgeving en contracten, gaan we samen met opdrachtnemers en leveranciers werken aan een
hoger, pro-actief veiligheidsniveau.
Om dat te bereiken hebben we basisafspraken gemaakt waarin we beschrijven:
• Wat we van elkaar kunnen verwachten t.a.v. de veiligheidsplannen
• Hoe we samen veiligheid op de bouwplaats borgen
• Hoe we met elkaar in overleg gaan over veiligheid
• Wat we verwachten in voortgangsrapportages
Samenwerken
Dit kunnen we niet alleen, dat doen we samen met de hele keten. Samen zorgen we dat iedereen
binnen onze projecten veilig kan werken en dat de bouwplaats een veilige werkplek is. Samen werken
we aan een proactieve veiligheidscultuur, waarin elke medewerker ongeacht rol, functie en partij
zijn/haar invloed aanwendt om een veilige(re) situatie te creëren. Door dit continu met elkaar te
bespreken en steeds te verbeteren, zorgen we samen voor steeds veiligere projecten in zowel de
ontwerp-, uitvoerings- als de gebruiksfase!
We werken volgens de gouden regels van HbR in ontwerp en uitvoering.

Naast gedragsregels, maken we ook afspraken over de actuele plannen op het gebied van veiligheid
in elke fase van onze projecten. Deels zijn dit afspraken vanuit wet- en regelgeving, maar voor
het realiseren van een proactieve veiligheidscultuur maken we ook aanvullende
samenwerkingsafspraken:

Integraal Veiligheidsplan
We hanteren voor projecten een Integraal Veiligheidsplan (IVP). Hierin is voor elke fase omschreven
hoe met de veiligheid in betreffend project wordt omgegaan. Het IVP voldoet aan alle eisen die op

grond van de Arbowet en -besluit worden gesteld. Oók aan de vereisten voor een V&G-plan.
Hierdoor is een separaat V&G-plan niet nodig.
• Het IVP is altijd actueel
• Het IVP is projectspecifiek
• Bij het opstellen van het IVP is een veiligheidskundige betrokken
• HbR zorgt voor een warme overdracht van het IVP naar de V&G coördinator van
de opdrachtnemer
• Na realisatie zorgt de opdrachtnemer voor een warme overdracht van het IVP naar HbR\

Veiligheid op de bouwplaats
Voor de uitvoeringsfase maken we samenwerkingsafspraken voor een veilige bouwplaats zoals:
•
De bouwplaats is schoon, vrij van afval; losse materialen zijn afgedekt, gefixeerd of
verwijderd.
•
Er is aandacht voor de beheersing van de (rest)risico’s uit het IVP.
•
Er is extra aandacht voor:
o Werken op hoogtes (bijvoorbeeld steigers, vloeren, daken en dekken).
o Werken op en nabij water
o Hijsen, heffen en transporteren (gebruik van juiste hijsgereedschappen en -middelen).
o (Ont)graven van putten en sleuven, taluds (stabiele taluds)
o Afzetting werkterrein
o Orde en netheid op de bouwplaats
o Juist gebruik van PBM’s
o Adequate communicatie met anderstalige werknemers
•
Bij meerdere projecten van verschillende opdrachtgevers die tegelijkertijd plaatsvinden, zorgt
HbR voor een Onafhankelijk Veiligheidscoördinator die verantwoordelijk is voor afstemming tussen
deze projecten.
•
Er zijn veiligheidsrondes en Safety Walks in aanwezigheid van bouwmanagement / Directie
van zowel HbR als opdrachtnemer.
•
Bij onveilige situaties en/of handelingen die direct dreigend gevaar opleveren voor letsel en/of
schade en niet gelijk verholpen kunnen worden, worden die werkzaamheden direct stilgelegd .
•
Alle veiligheidsincidenten worden gemeld.
•
Bij het onderzoeken van incidenten volgen we de wettelijke procedures.

Veiligheid in overleg
Door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan brengen we samen de veiligheid naar een hoger
niveau:
•
Elk overleg begint met een project gerelateerde Safety Minute waar we ervaringen
en dilemmas delen.
•
Veiligheid is een vast agendapunt in de bouwvergadering en tijdens de andere gezamenlijke
overleggen
•
Binnen het project geleerde lessen op het gebied van veiligheid worden regelmatig gedeeld
met (veiligheidskundigen van) andere partijen (aannemers, ingenieursbureaus en andere
opdrachtnemers) tijdens georganiseerde projectoverstijgende veiligheidsoverleggen. De overleggen
organiseren we met elkaar.

Veiligheid in voortgangsrapportage
In de voortgangsrapportage van de opdrachtnemer wordt tenminste ingegaan op de volgende
onderwerpen:
•
Status van de incidenten en presentatie van de resultaten van eventuele onderzoeken
(basisoorzaken en lessen voor vervolg)
•
Top 3 van veiligheidsrisico’s op het project inclusief getroffen of geplande
beheersmaatregelen
•
Project gerelateerde lessen op gebied van veiligheid
•
Belangrijkste inzichten op gebied van veiligheid n.a.v. gehouden risicosessies,
evaluaties, Deep Dives, veiligheidsrondes en overleggen.
•
Foto’s met goede en slechte voorbeelden van veiligheid op het project.

En Tenslotte
Wees proactief t.a.v. veiligheid. Zet je kennis in om de projecten in de uitvoering veilig te kunnen
bouwen. Maak onveilig werk bespreekbaar, ook met de opdrachtgever, en leer van
veiligheidsdilemma’s en onveilige situaties. Spreek elkaar aan als je vindt dat dat nodig is! Signaleer
en informeer elkaar bij onveilige eisen, ontwerpen en/of situaties in het project. Accepteer en
waardeer het wanneer collega’s je aanspreken op onveilig gedrag

