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Sikkelstraat 22
3319 LJ Dordrecht
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Basisprincipes (LRMA)
1. Stop voor je begint
2. Kijk om je heen
3. Denk goed na over mogelijke risico’s
4. Beoordeel risico’s
5. Beheers risico’s en neem maatregelen
6. Start je werk veilig

Grondverzetmachines
• Rijd NOOIT mee op een grondverzetmachine.
• Blijf zoveel mogelijk buiten het draaibereik van de 

machine.
• Zorg dat je altijd oogcontact hebt met een machinist 

of chauffeur als je in de buurt van zijn of haar 
machine komt (zie-je-mij, zie-ik-jou).

• Laat machines niet nutteloos draaien, dit bespaart 
brandstof en spaart het milieu.

Werken aan riolen
• Werk zo hygiënisch mogelijk houd rekening met biologische agentia.
• Was je handen voor je gaat eten.
• Let op voor het betreden van een riool: altijd gas meten i.v.m. verstikking en 

explosiegevaar.
• Houd je werkplek opgeruimd en sla buizen en materialen deugdelijk op.
• Als er geen ruimte is voor een veilig talud gebruik dan altijd een sleufkist.
• Houd rekening met kabels en leidingen.

Kabels en leidingen
• Altijd een digitale klic melding aanwezig voordat je machinaal mag gaan graven. 
• Graaf proefsleuven om te controleren of de kabels en leidingen liggen volgens 

tekening.
• Ondersteun indien nodig kabels en leidingen als deze vrij komen te hangen in 

overleg met de netbeheerder.

Werken in vervuilde grond
• Zorg dat je goede instructie hebt gekregen.
• Werk zo schoon en hygiënisch mogelijk.
• Houd je aan de aanwijzingen van de DLP’er.
• Trek altijd je saneringspak en werklaarzen uit als je de werkplek verlaat.

Milieu
• Sla afvalstoffen gescheiden op.
• Sla jerrycans op in een lekbak.
• Is er een spil, meldt deze bij je 

leidinggevende en beperk deze zover 
mogelijk.

Wij verwachten dat je dit document goed bestudeert en de instructies opvolgt.

Alle medewerkers hebben de verplichting:
• Voorzichtig en zorgvuldig te werken om gevaren voor de veiligheid en 

gezondheid van zichzelf en andere te vermijden.
• Materiaal, gereedschap, werkkleding, werkschoenen en Persoonlijke 

Beschermingsmiddelen te allen tijde op de juiste wijze te gebruiken. 
Aan te vragen bij de VGM Functionaris.

• Deel te nemen aan de personeelsbijeenkomsten en de toolbox meetings waarin 
voorlichting en instructie wordt gegeven. 

Een veilige werkomgeving 
creëren we samen!

Veiligheid op kantoor
• Kijk waar de vluchtwegen zijn en houd 

deze vrij van obstakels.
• Voorkom brandgevaarlijke situaties en 

schakel elektrische apparatuur 
(zo mogelijk) bij vertrek uit.

• Sluit ramen en deuren bij vertrek.

www.jvgeffen.nl     Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn

Uw contactpersoon: VGM Functionaris 

J. van Geffen Groep B.V. neemt veiligheid,
gezondheid en milieu uiterst serieus.
Wij verwachten dan ook dat al onze
medewerkers deze instructies naleven en proactief zijn met deze
onderwerpen. Wij willen als organisatie bijdragen aan een circulaire
economie door zo veel mogelijk afvalstoffen te recyclen en/of te scheiden.

Afzetten van je werkplek
• Zet je werklocatie altijd goed af 

zodat een buitenstaander op tijd 
gewaarschuwd wordt.

• Zet langs de openbare weg altijd de 
locatie af volgens de CROW 96 a of b.

• Regel zelf geen verkeer laat dit over aan een verkeersregelaar.
• Draag altijd een veiligheidsvest, genormeerd overal of doorwerkjes met 

striping. 

Wat te doen bij een ongeval:
• Denk aan je eigen veiligheid.
• Waarschuw je bedrijfshulpverlener / collega.
• Bel het alarmnummer 112 / intern.
• Waarschuw direct je leidinggevende.
• Maak foto’s indien mogelijk.

Een ongeval, een bijna-ongeval of brand dient na afloop te worden geregistreerd 
op het meldingsformulier en meldt het bij de VGM Functionaris.
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voorlichting en instructie wordt gegeven. 

Een veilige werkomgeving 
creëren we samen!

Veiligheid op kantoor
• Kijk waar de vluchtwegen zijn en houd 

deze vrij van obstakels.
• Voorkom brandgevaarlijke situaties en 

schakel elektrische apparatuur  
(zo mogelijk) bij vertrek uit.

• Sluit ramen en deuren bij vertrek.
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Uw contactpersoon: VGM Functionaris 

J. van Geffen Groep B.V. neemt veiligheid, 
gezondheid en milieu uiterst serieus. 
Wij verwachten dan ook dat al onze 
medewerkers deze instructies naleven en proactief zijn met deze 
onderwerpen. Wij willen als organisatie bijdragen aan een circulaire 
economie door zo veel mogelijk afvalstoffen te recyclen en/of te scheiden.

Afzetten van je werkplek
• Zet je werklocatie altijd goed af 

zodat een buitenstaander op tijd 
gewaarschuwd wordt.

• Zet langs de openbare weg altijd de 
locatie af volgens de CROW 96 a of b.

• Regel zelf geen verkeer laat dit over aan een verkeersregelaar.
• Draag altijd een veiligheidsvest, genormeerd overal of doorwerkjes met 

striping. 

Wat te doen bij een ongeval:
• Denk aan je eigen veiligheid.
• Waarschuw je bedrijfshulpverlener / collega.
• Bel het alarmnummer 112 / intern.
• Waarschuw direct je leidinggevende.
• Maak foto’s indien mogelijk.

Een ongeval, een bijna-ongeval of brand dient na afloop te worden geregistreerd 
op het meldingsformulier en meldt het bij de VGM Functionaris.
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J. van Geffen Groep B.V.
Sikkelstraat 22
3319 LJ Dordrecht
T: 078-6309922

Basisprincipes (LRMA)
1.  Stop voor je begint
2. Kijk om je heen
3. Denk goed na over mogelijke risico’s
4. Beoordeel risico’s
5. Beheers risico’s en neem maatregelen
6. Start je werk veilig

Grondverzetmachines
• Rijd NOOIT mee op een grondverzetmachine.
• Blijf zoveel mogelijk buiten het draaibereik van de 

machine.
• Zorg dat je altijd oogcontact hebt met een machinist 

of chauffeur als je in de buurt van zijn of haar 
machine komt (zie-je-mij, zie-ik-jou).

• Laat machines niet nutteloos draaien, dit bespaart 
brandstof en spaart het milieu.

Werken aan riolen
• Werk zo hygiënisch mogelijk houd rekening met biologische agentia.
• Was je handen voor je gaat eten.
• Let op voor het betreden van een riool: altijd gas meten i.v.m. verstikking en 
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• Houd je werkplek opgeruimd en sla buizen en materialen deugdelijk op.
• Als er geen ruimte is voor een veilig talud gebruik dan altijd een sleufkist.
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• Houd je aan de aanwijzingen van de DLP’er.
• Trek altijd je saneringspak en werklaarzen uit als je de werkplek verlaat.

Milieu
• Sla afvalstoffen gescheiden op.
• Sla jerrycans op in een lekbak.
• Is er een spil, meldt deze bij je 

leidinggevende en beperk deze zover 
mogelijk.

Wij verwachten dat je dit document goed bestudeert en de instructies opvolgt.

Alle medewerkers hebben de verplichting:
• Voorzichtig en zorgvuldig te werken om gevaren voor de veiligheid en 

gezondheid van zichzelf en andere te vermijden.
• Materiaal, gereedschap, werkkleding, werkschoenen en Persoonlijke 

Beschermingsmiddelen te allen tijde op de juiste wijze te gebruiken.  
Aan te vragen bij de VGM Functionaris.
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