Trots Op Veilig Funderen
Samen borgen we veilig werken

Trots Op Veilig Funderen
De visie op veiligheid van Voorbij FT
Voorbij Funderingstechniek heeft de overtuiging dat
de mensen het succes van een organisatie maken.
Aangezien mensen centraal staan is veiligheid één van
onze zes kernwaarden en daarmee onderdeel van de
bedrijfscultuur. Iedere medewerker heeft hierin zijn
verantwoordelijkheid, maar moet ook de ruimte krijgen
om veiligheid bespreekbaar te maken en onveilig werk
te stoppen. Veiligheid is geen losstaand onderwerp dat
naast de ‘normale’ werkzaamheden loopt; het dient in
het gehele bedrijf verankerd te zijn. Om hier invulling
aan te geven heeft Voorbij Funderingstechniek TOVF
ontwikkeld.

De principes geven aan waar we voor staan en dienen
als handvatten voor veilig handelen en besluitvorming.
Het doel is dat alle medewerkers zich betrokken en
eigenaar voelen. Het is dus niet gebiedend, niet het
politieagentje en niet het opgeheven vingertje.

TOVF statement en principes
De medewerkers hebben samen gesproken over wat
veiligheid binnen Voorbij FT voor hen betekent. Dit heeft
geresulteerd in een TOVF-statement met vijf bijbehorende
principes.

Hoe werkt TOVF in de praktijk?
TOVF is verweven in de hele bedrijfsvoering en betreft
dus alle aspecten van een project, van calculatie tot en
met evaluatie, maar betreft ook HR, inkoop, technische
dienst enzovoorts.

De kern is dat risico’s en dilemma’s met alle in- en externe
betrokkenen worden besproken. Hierdoor kan iedereen
zijn kennis inbrengen en verantwoordelijkheid nemen.
Op deze manier worden risico’s beheerst. We gaan alleen
door als de risico’s aanvaardbaar zijn.
Veiligheid wordt bijvoorbeeld besproken bij overdrachten
tussen afdelingen op kantoor en op de bouwplaats
maakt de ploeg “TOVF-afspraken” met elkaar voordat
het werk start. Dat betekent dat we samen bepalen hoe
we de werkzaamheden veilig gaan uitvoeren.
Binnen Voorbij FT wordt de TOVF-filosofie ondersteund
door de volgende programmaonderdelen:
• Workshops gericht op: het bespreken van de principes,
‘mijn’ rol, ontwikkelen van leiderschap en de omgang
met dilemma’s in de praktijk.
• Borging in beleid en werkprocessen, zoals TOVFmomenten.
• Reflectiesessies om ervaringen te delen en van elkaar
te leren.
• Communicatiemiddelen, zoals over de voortgang,
voorbeelden in de praktijk van de principes.

Daarnaast wordt door middel van posters, nieuwsbrieven,
workshops en diverse overleggen regelmatig stilgestaan
bij TOVF. Daarbij worden regelmatig voorbeelden uit de
praktijk opgehaald en met elkaar gedeeld zodat we van
elkaar kunnen leren.
Een TOVF-aanpak is op een gelijkwaardige manier
met elkaar communiceren en elkaar aanspreken,
ondersteunen en coachen om tot een hoger
veiligheidsbewustzijnsniveau te komen.
Wat verwachten wij van onze partners c.q.
onderaannemers?
Vanuit de TOVF-gedachte hechten wij grote waarde
aan samenwerking en het nemen van de eigen
verantwoordelijkheid. Een belangrijk element is
het beheersen van de risico’s en het creëren van
bewustwording bij alle betrokkenen. Verwacht wordt
dat de partner/onderaannemer een structuur heeft
om de risico’s te beheersen en medewerkers hierover
te informeren. Waar er interactie wordt verwacht met
andere partijen of activiteiten op de locatie, wordt een
(pro)actieve opstelling van de leidinggevenden verwacht
om deze risico’s in samenwerking te beheersen.

Uiteraard gelden er op de projecten bepaalde afspraken,
deze zijn opgesteld in de geest van de TOVF-filosofie.
Wij verwachten van onze partners/onderaannemers
dat zij zich conformeren aan een aantal algemene en
aanvullende regels. Deze hebben wij op de volgende
bladzijden samengevat.

Toelichting algemene + aanvullende regels

Dragen
vanPBM’s

Materieel & gereedschap
is gekeurd en wordt
juist toegepast

Houden van
een LMRA

• We dragen op de bouwplaats de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
- veiligheidshelm
- veiligheidsschoenen
- schone signalerende werkkleding.
•	Als de werkomstandigheden hierom vragen zijn soms aanvullende persoonlijke
beschermingsmiddelen vereist. Dit wordt aangegeven door de uitvoerder.
• Project- of locatie-specifieke PBM’s dienen gedragen te worden.

We zorgen dat machines, gereedschappen en ander materieel gekeurd zijn en op de juiste
manier worden gebruikt en onderhouden. Bij gebruik hiervan kijk je:
•	Of de middelen compleet zijn.
•	Deze geschikt zijn en voldoen aan de eisen.
•	De keuringsdatum niet is verlopen.

Het doel van een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is dat je met elkaar op de werkplek
de mogelijke risico’s van de werkzaamheden bespreekt.
• Voordat je begint met je werkzaamheden.
• Bij veranderende werkomstandigheden.

Orde & Netheid
van de werkplek

Geen mobiele
telefoongebruik
tijdens werkzaamheden

•
•
•
•

•	Er mag alleen mobiel gebeld worden als er geen gevaar door ontstaat.
Zorg dus eerst dat je op een veilige plek bent.
• Tijdens het rijden/bedienen van kranen en besturen van vervoersmiddelen op de projecten
is het niet toegestaan om de mobiele telefoon te gebruiken.

•
•
•
•
Niet onder invloed van
alcohol & drugs

We zorgen voor orde en netheid (terrein, keet, opslag materieel).
We ruimen overtollig materiaal en gereedschap na gebruik op.
We zorgen dat vervuild materiaal en materieel schoon worden gemaakt.
We ruimen gemorste olie, chemicaliën of stoffen direct op en melden dit bij uitvoerder.

Wij zijn onder werktijd niet in het bezit van en gebruiken geen drugs.
Wij gebruiken tijdens de werkzaamheden geen alcohol.
Bij aankomst op het werk zijn we niet onder invloed van alcohol en/of drugs.
Let op: op sommige werkplekken kan er een totaalverbod op de aanwezigheid
van alcohol zijn.

Nadere toelichting alcohol gebruik.
Woon-werkverkeer wordt gezien als werktijd.
Met ‘onder invloed’ wordt bedoeld: Bij alcoholcontrole mag de uitgeademde lucht niet hoger zijn dan
220 microgram alcohol per liter. Dit staat bijv. voor 2 glazen (200ml) bier. Voor meer info zie
https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/hoeveel-alcohol-bevat-een-glas-bier-wijn-of-sterke-drank

Aanvullende regels

Draai- en valbereik

Draai- en valbereik
• Stel je op de hoogte van de van toepassing zijnde zones (zie de aanvullende
procedure draai- en valbereik).
• Pas de van toepassing zijnde maatregelen uit deze procedure toe.
• Afwijken van afgesproken maatregelen mag alleen in overleg met de opdrachtgever.

Begaanbaarheid personen
• Ga na of de begaanbaarheid van de personen voldoende gewaarborgd is.
• Geef aan of er aanvullende maatregelen nodig zijn.
Begaanbaarheid
personen

Draagkracht ondergrond
• Controleer aantoonbaar dat de ondergrond voldoende draagkrachtig is.
• Geef aan of er aanvullende maatregelen nodig zijn.
Draagkracht
ondergrond

Verontreinigde bodem
• Zorg dat je geïnformeerd bent over eventuele bodem(water)verontreinigingen.
• Neem de van toepassing zijnde maatregelen.
Verontreinigde
bodem

Derden/personen op de bouwplaats
• Zorg dat derden geen toegang hebben tot de bouwplaats/het werkgebied.
Derden/personen
op de bouwplaats

Publieke omgeving
• Zorg dat de risico’s voor de publieke omgeving inzichtelijk zijn.
• Neem de benodigde maatregelen om deze veiligheid te borgen.
Publieke
omgeving

Basisvoorzieningen

Basisvoorzieningen
• Ga voor aanvang van de werkzaamheden na of er voldoende basisvoorzieningen aanwezig
zijn die geschikt zijn voor het aantal medewerkers (toilet, schaftkeet, verlichting e.d.).
• Meld bij de uitvoerder als dat niet het geval is.

VGM verklaring onderaannemer
Algemene gegevens
Naam bedrijf:
Eerstverantwoordelijke op het werk:

Directeur:
VGM verantwoordelijke:

Verklaring
De heer / mevrouw

verklaart hiermee:

• dat zijn / haar bedrijf op de hoogte is van de algemene en aanvullende (TOVF-)regels en daaraan zal conformeren;
• dat zijn / haar bedrijf zal handelen conform de wettelijke bepalingen en geldende voorschriften op het gebied van Veiligheid,
Gezondheid en Milieu;
• op de hoogte te zijn met de voor dit project/de locatie geldende algemene Veiligheids- Gezondheids- en Milieuvoorwaarden;
• dat bijzondere voorzieningen met betrekking tot VGM zaken met de uitvoerder zullen worden doorgenomen;
• dat hij / zij voor aanvang van de werkzaamheden een project-RI&E zal aanleveren en, indien gewenst, een VGM deelplan;
Zie achterzijde voor een toelichting
In verband met de aard van de werkzaamheden vestigen wij de aandacht op de volgende VGM informatie:

Handtekening:

Plaats en datum:

Deze verklaring dient voor startwerkzaamheden en binnen 14 dagen te worden opgestuurd naar: KAM@voorbijft.nl

Toelichting op de VGM – verklaring onderaannemer
1. Bedrijf
Het bedrijf is in het bezit van een VCA certificaat of gelijkwaardig. Gelieve een kopie van het certificaat op te sturen.
Personeel
Alle operationeel medewerkers hebben een diploma, attest of certificaat “Basisveiligheid VCA”.
Alle operationeel leidinggevenden hebben een diploma, attest of certificaat “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA”.
2. 	Al het elektrisch handgereedschap, machines, hijs-, hef-, takel- en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aantoonbaar
gekeurd.
	Zo nee, dan dient dit binnen 48 uur hersteld te worden. Indien dit na 48 uur niet geregeld is, zal dit worden gedaan
door de keurmeester van Voorbij FT en zullen hier kosten voor in rekening worden gebracht.
	Gekeurd materieel en gereedschap vinden wij bij Voorbij FT zeer belangrijk. Keuringsgegevens kunnen
steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

	U zult periodiek (iedere drie jaar) gevraagd worden om deze getekende VGM – verklaring aan Voorbij Funderingstechniek
te overhandigen

