Zero tolerance
op onveilig gedrag
We werken veilig of
we werken niet!

CONTRACTORS

Veiligheid voorop!
Bij ENGIE hebben we een aantal belangrijke regels op het gebied van
veilig werken met elkaar afgesproken die van kracht zijn op al onze
locaties. Houdt u zich niet aan de regels, dan kan dat serieuze consequenties hebben. ENGIE heeft dit gesymboliseerd door gele en rode
kaarten. Wij noemen dit ‘Zero Tolerance op onveilig gedrag’.

Gele kaart krijgt u als u:

•
•

rookt waar dat niet is toegestaan.
zich buiten de witte belijning (looproutes) begeeft,
Persoonlijk Beschermingsmiddelen niet draagt.

•
•

afwijkt van de opdracht of werkvergunning tijdens werkzaamheden.
orde en netheid niet naleeft zodat er gevaar ontstaat; gereedschap
en materialen mogen geen gevaar opleveren (bijvoorbeeld blokkade
van vluchtwegen, struikelgevaar, risico op vallend materiaal).

Rode kaart krijgt u als u:

•
•
•
•
•

op locatie drugs of alcohol gebruikt of in bezit hebt.
rookt in zones met de markering explosie- of brandgevaar.
werkt zonder werkvergunning.
werkt zonder valbeveiliging op plaatsen waar dat verplicht is.
ongeoorloofd beveiligingen, afschermingen, afdichtingen en/of
afzettingen weghaalt.

•
•

ongeoorloofd steigers aanpast.
arbeidsmiddelen zonder vereist geldig diploma of certificaat bedient.

Alleen leidinggevenden van ENGIE kunnen gele en/of rode kaarten toekennen.
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GEVOLGEN

Waarschuwing
1x geel

•
•
•

U wordt aangesproken op uw onveilige gedrag.
Gesprek met uw leidinggevende.
Registratie van uw gegevens in een centraal systeem.

2x geel = rood!

Sanctie
1x rood

•
•
•
•

U wordt verwijderd van de ENGIE locatie.
Registratie van uw gegevens in een centraal systeem.
De toegang tot alle ENGIE locaties in Nederland wordt u ontzegd.
Er zal een gesprek op managementniveau plaatsvinden tussen ENGIE en het
bedrijf waarvoor u werkt.

2x rood
(Een collega van u krijgt een rode kaart; hij/zij werkt voor dezelfde contractor of voorman.)

•

Uw collega wordt verwijderd van de ENGIE locatie.
Ook uw voorman wordt verwijderd van de ENGIE locatie.

•
•

De toegang tot alle andere ENGIE locaties in Nederland wordt hen ontzegd.
Er zal een gesprek op managementniveau plaatsvinden tussen ENGIE en het
bedrijf waarvoor u werkt.

3x rood
(Er gaat opnieuw een collega van u in de fout; hij/zij werkt voor dezelfde contractor of voorman.)

•

Het bedrijf waarvoor u werkt wordt verwijderd van alle ENGIE locaties.
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Veilig werken is voor ENGIE erg belangrijk:
we willen dat iedereen na gedane arbeid weer gezond naar huis kan!
Voorkomen (preventie) is beter dan genezen, daarom streven wij naar een veiligheidscultuur waarin iedereen elkaar positief aanspreekt op (potentieel) onveilig gedrag.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw eigen
leidinggevende of uw ENGIE contactpersoon.

Bezoekadres: Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle
Postadres: Postbus 10087, 8000 GB Zwolle
T +31 (0)88 769 2900

engie.nl
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