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Werk veilig of werk niet
Werkzaamheden mogen pas beginnen
na toestemming van Noordgastransport.
Lees de werkvergunning nauwkeurig
en controleer of de daarin omschreven
beheersmaatregelen daadwerkelijk
aanwezig zijn. Tref vervolgens de
voorzorgsmaatregelen die horen bij het
werk dat je gaat uitvoeren.

Blijf alert tijdens het
werk. Bij twijfel: stel
je vraag, begin niet
of leg het werk stil!
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Sinds de eerste succesvolle
boring op het Nederlands
continentaal plat in 1970
is Noordgastransport B.V.
uitgegroeid tot één van de
grootste transporteurs van
offshore gewonnen aardgas.
Het bedrijf beschikt over een
enorme dosis vakkennis en
ervaring, en werkt voortdurend
aan de ontwikkeling van
nieuwe technieken en het
verbeteren van methoden.
Veiligheid heeft daarbij prioriteit.
Noordgastransport wil dan
ook dat alle medewerkers,
contractors en leveranciers
weten wat wij verstaan onder
‘veiligheid op het hoogste plan
stellen’ en dat zij daaraan een
bewuste bijdrage leveren.
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Werkplek
1. Wie heeft de leiding op
de locatie?
De operator. Hij geeft uitleg over:
• de organisatie van het werk;
• de regels op de locatie.

2. Wat is de status van
de locatie?
Voordat je met de werkzaamheden kunt
beginnen, moet er toestemming zijn van
de operator. Soms moet de locatie eerst
worden veiliggesteld.
Overtuig jezelf:

Ken je werkplek

• is het deel waar jij aan moet werken,
veiliggesteld?
• staat de installatie onder druk?

7 punten van aandacht

• is er nog product in de installatie?

Stel jezelf, voordat je de locatie betreedt,
de volgende vragen:

Twijfel? Vraag het de operator!

1. Wie heeft de leiding op de locatie?
2. Wat is de status van de locatie?
3. Wat zijn de gevaren op jouw werkplek?
4. Heb je de juiste PBM’s voor dit werk?
5. Heb je het juiste gereedschap voor
dit werk?
6. W
 anneer is er sprake van een onveilige
situatie en wat doe je dan?
7. Wat doe je bij een calamiteit?
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3. Wat zijn de gevaren
op jouw werkplek?

4. Heb je de juiste PBM’s
voor dit werk?

Vraag het de operator:

• Minimaal: brandwerende/antistatische

• Operationeel: is er sprake van hoge
druk, aardgascondensaat, NORM
(LSA), werken op hoogte, werken in een
besloten ruimte, enzovoort.
• Omstandigheden: is er bijvoorbeeld

kleding, helm, veiligheidsbril,
veiligheidsschoenen.
• A anvullend: afhankelijk van de
uit te voeren werkzaamheden
(zie werkvergunning).

sprake van wind, regen, gladheid,
golven?
buurt? Met andere woorden; beïnvloed

5. Heb je het juiste
gereedschap voor dit
werk?

jij met je werk iemand anders of

• Is het gereedschap in goede conditie?

wordt jouw werk door een ander

• Indien van toepassing: voldoet het

• Mensen: wie doet wat bij jou in de

beïnvloed? Bij het verstrekken van de
werkvergunning wordt hier rekening
mee gehouden.
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gereedschap aan de certificatie-eisen?
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6. Wanneer is er sprake van
een onveilige situatie en
wat doe je dan?

Wat moet je weten en waar
kun je het vinden?

Zie je iets wat je niet vertrouwt, dan kan
er sprake zijn van een onveilige situatie.

HSEQ-beleid

• Je hebt het RECHT en de PLICHT

Wat:	Het HSEQ-beleid beschrijft hoe

om in te grijpen en het werk te (laten)

we binnen Noordgastransport

stoppen.

werken met respect voor ieders

• Meld elke onveilige situatie aan de
operator in de controlekamer.

veiligheid, gezondheid, welzijn en
leefomgeving.
Waar: Op het intranet.

7. Wat doe je bij een
calamiteit?

HSEQ-informatie

• Ken en herken de alarmsignalen.

Wat:	Informatie op het gebied van

• Stop alle werkzaamheden;
laat de werkplek veilig achter.
• Weet waar je bent en waar je

veiligheid, gezondheid, welzijn en
milieu.
Waar: Diverse locaties.

heen moet.
• Volg de aanwijzingen van de BHV op.

Vragen? Meer informatie? Je kunt altijd
terecht bij de leidinggevende.
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