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RWE

DOEL VAN DEZE TOOLBOX

� Begrip krijgen van de achtergrond van de Life Saving Rules

� Basis kennis op doen van alle 12 Life Saving Rules

� Een discussie voeren in je team over hoe je deze regels toe kan passen

ACHTERGROND VAN DEZE TOOLBOX

De Life Saving Rules zijn gebaseerd op:

� Vergelijkbare voorbeelden bij andere industrie (Shell, BASF, Schiphol, Exxon, 

Sabic etc.)

� Analyse van de hoog risico incidenten binnen G-C. Meer dan 80% van onze 

serieuze incidenten hebben te maken met deze Life Saving Rules

� Zowel Arbo veiligheid als ook proces veiligheid

Deze 12 LSR’s vormen voor G-C een solide basis voor onze veiligheidsprestaties en 

zijn de belangrijkste regels

Deze LSR moeten daarom worden gevolgd, altijd, overal, en door iedereen, met zero 

compromissen

Doel en achtergrond
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Life Saving Rules

Ik heb zeker gesteld 
dat ik aan een veilig 

systeem werk

Ik werk met een 
geldige 

werkvergunning

Ik gebruik de additioneel 
voorgeschreven 

persoonlijke
beschermingsmiddelen

Ik verkrijg de juiste 
toestemming voordat ik 

veiligheidsapparatuur of 
-beveiligingen buiten 

werking stel of overbrug

Ik hou me aan de 
elektrische 

veiligheidsregels

Ik plaats mezelf nooit 
onder een 

hangende last

Ik installeer 
en respecteer 

afzettingen. Ik blijf 
uit de ‘line of fire’

Ik bescherm mezelf 
tegen vallen en 

verdrinken

Ik betreed alleen 
een besloten ruimte 

met de juiste 
toestemming

Ik rij, fiets en 
loop veilig

Ik hou me aan de 
regels voor 

brand- en 
explosiepreventie

Ik ben niet onder 
invloed van alcohol, 

drugs of medicijnen
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1. IK HEB ZEKER GESTELD DAT IK AAN EEN VEILIG SYSTEEM WERK
• Stel zeker dat gevaarlijke energie bronnen vrijgeschakeld, geborgd tegen inschakelen, gelabeld en uitgetest zijn. Stel 

zeker dat dit niet teruggedraaid kan worden tijdens het werk aan een systeem. Stop en beoordeel de situatie opnieuw als 

de omgeving of omstandigheden veranderen of anders zijn als verwacht. verander nooit iets aan bestaande 

vrijschakelingen.

• Voorbeelden

� Vrijkomen HCl vanwege incorrecte vrijschakelingen (Ibbenbüren, 2018)

� Werkzaamheden aan verkeerde plant leidend tot gas lek near miss (Didcot B, 2019)

2. IK WERK MET EEN GELDIGE WERKVERGUNNING
• Werk met een geldige werkvergunning en pas LMRA toe. Risico’s en maatregelen zijn vooraf bediscussieerd. Vergunning 

moet besproken en begrepen zijn door vergunning houder en verstrekker. De juiste maatregelen voor creëren van veilige 

condities moeten zijn uitgevoerd. Stop voordat je start en stel zeker dat de risico’s onder controle zijn en dat het veilig is 

om met het werk te beginnen. Stop en beoordeel de situatie opnieuw als de omgeving of omstandigheden veranderen of 

anders zijn als verwacht.

• Voorbeelden

� Werk gestart aan compressor zonder vergunning. Installatie werd vrijgeschakeld. Near miss (Swentibold, 2019)

� Vervanging ontwateringsklep zonder vergunning, daarmee zonder vrijschakeling met als gevolg vrijkomen van 

heet water, near miss  (Aberthaw, 2019)

3. IK GEBRUIK DE ADDITIONEEL VOORGESCHREVEN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
• Gebruik de noodzakelijke (additionele) PBM’s voor de werkzaamheden zoals voorgeschreven in de vergunning of de 

werkinstructie

• Voorbeelden

� Slijp incident (snijwond in gezicht) (Amer, 2018)

� Vreemd voorwerp in linkeroog bij slijpen (Staythorpe, 2018) 

Korte uitleg per LSR (1)
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4. IK VERKRIJG DE JUISTE TOESTEMMING VOORDAT IK VEILIGHEIDSAPPARATUUR OF -BEVEILIGINGEN 
BUITEN WERKING STEL OF OVERBRUG

• Als ik niet specifiek ben geautoriseerd stel ik geen veiligheidsapparatuur of beveiligingen buiten werking. Verander geen 

veiligheidsapparatuur of -settings. Als ik wel ben geautoriseerd, ken en volg ik de correcte procedure inclusief 

bijbehorende vastlegging. Belangrijke grondoorzaak van wereldw3ijd welbekende grote process safety incidenten.

• Voorbeelden

� Gescheurde balg GT uitlaat na overbrugging eindschakelaars rookgaskleppen in GT start programma (WKC 

Enschede, 2011)

5. IK HOU ME AAN DE ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSREGELS
• Diverse incidenten en zelfs dodelijke ongevallen zijn voorgekomen binnen RWE door het niet volgen van de elektrische 

veiligheidsregels. Gebruik de juiste additionele PBM’s en specifieke instructies

• Voorbeelden

� Generator verwarming nog onder spanning tijdens werkzaamheden (Moerdijk, 2018)

� Unit 1 generator ventilator & verlichting nog onder spanning tijdens werkzaamheden (Staythorpe, 2018)

6. IK PLAATS MEZELF NOOIT ONDER EEN HANGENDE LAST
• Werken met overloop en mobiele kranen zijn hoog risico werkzaamheden en vereisen speciale maatregelen. Begeef je 

NOOIT onder een hangende last.

• Voorbeelden

� Zwaar lager valt uit kraan (Westfalen, 2018)

� Vallende vlinderklep (Staythorpe, 2019)

Korte uitleg per LSR (2)

Life Saving Rules Page 5



RWE

7. IK INSTALLEER EN RESPECTEER AFZETTINGEN. IK BLIJF UIT DE ‘LINE OF FIRE’

� Respecteer afzettingen en blijf uit gebieden waar dingen kunnen vallen, je kunnen raken, onverwacht energie kan 

vrijkomen, etc. Check je werkplek voor het gevaar van vallende voorwerpen.

• Voorbeelden

� 250 kg deur valt op medewerker (Moerdijk, 2018)

� Proberen te voorkomen met de hand dat een pallet met klep valt van een Manitou heftruck (Inesco, 2018)

8. IK BESCHERM MEZELF TEGEN VALLEN EN VERDRINKEN
• Voorkom vallen van hoogte of vallen in het water. check de mogelijkheid voor het installeren van een vaste afzetting; 

check de mogelijkheid voor het gebruik van een steiger; verander nooit iets aan een bestaande afzetting zoals 

bijvoorbeeld steigers en vloerdelen. Gebruik de juiste valbescherming.

• Voorbeelden

� Val van steiger leidend tot arbeidsongeschiktheid (Amer, 2009)

� Machinist werkt niet aangelijnd op GT omkasting (Staythorpe, 2018)

9. IK BETREED ALLEEN EEN BESLOTEN RUIMTE MET DE JUISTE TOESTEMMING
• Bevestig met de luikenwacht dat de besloten ruimte betreden kan worden. Bevestig dat de metingen van de ruimte 

condities aantonen dat de ruimte veilig is en regelmatig wordt gemeten. Denk aan de juiste 

communicatiemogelijkheden. Vergewis je dat er een reddingsplan is.

• Voorbeelden

� Hoge CO waardes in ruim van het schip (Eemshaven, 2015)

� Luikenwacht niet op de hoogte hoeveel mensen in de besloten ruimte zijn (Eemshaven, 2019)

Korte uitleg per LSR (3)
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10. IK RIJ, FIETS EN LOOP VEILIG
• Gebruik altijd de gordels; hou geen telefoon vast als je rijdt. Hou de leuning vast op de trap. Beweeg bewust.

• Voorbeelden

� Niet dragen van een gordel in een bobcat, bestuurder botst met hoofd tegen de cabine (Eemshaven, 2018) 

� Struikelen in een voetgangersgebied en breken van schouder (Essen, 2018)

11. IK HOU ME AAN DE REGELS VOOR BRAND- EN EXPLOSIEPREVENTIE
• Alleen Ex-gereedschap toegestaan in Ex-zones. Speciale vergunning voor lassen, branden en slijpen; zorg voor een 

adequate brandblusser bij de  hand

• Voorbeelden

� Stof explosie (Amer, 2014)

� Explosie kolenmolen (Westfalen, 2015)

12. IK BEN NIET ONDER INVLOED VAN ALCOHOL, DRUGS OF MEDICIJNEN
• Geen alcohol, geen drugs, wees bewust van het gebruik van medicijnen die de werkzaamheden belemmeren

• Voorbeelden

� Diverse lege bierblikjes tijdens de revisie (Eemshaven, 2018)

� Diverse lege bierblikjes tijdens de revisie (Amer, 2019)

Korte uitleg per LSR (4)
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BEDISCUSSIEER IN JE TEAM

� Hoe kun je er voor zorgen dat je voldoende kennis hebt over de LSR’s?

� Hoe ga je in de praktijk om met de LSR’s

� Goede kwaliteit van de werkvoorbereiding

� Goede kwaliteit van de risico analyse

� Consequent volgen van de procedures

� Hoe kun je de LSR’s toepassen in een kantoor omgeving

� Hoe kunnen we elkaar complimenteren wanneer het goede voorbeeld wordt 

gegeven?

� Hoe kunnen we elkaar aanspreken, ongeacht persoon of rang, wanneer een LSR 

niet wordt gevolgd?

� Hoe kunnen we onze contractors betrekken en informeren?

� Welke afspraken maken we om bovenstaande te bereiken?

Discussion
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Back up
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LEGENDA TER VERDUIDELIJKING

� “Dat betekent:“ Eenduidige regels en instructie die nageleefd moeten worden.

� “Neem je verantwoordelijkheid, bespreek ook:“Wijst de medewerker op zijn eigen 

verantwoordelijkheid
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Life Saving Rules

ONDERBREEK OF STOP 
HET WERK ALS EEN LIFE 

SAVING RULE NIET

WORDT GEVOLGD

� Neem je tijd voor veiligheid

� Doe al het mogelijke om de 

risico‘s te minimalisieren

� Stop voor je start: Doe een

Last-Minute Risk Assessment 
(LMRA)

� Blijf altijd alert tijdens het werk

� Stop het werk als de condities of

het gedrag onveilig wordt - geen

excuses

� Blijf uit de ‘line of fire’

� Rapporteer afwijkingen om er 

van te leren

� RWE moedigt iedereen aan om bij

twijfel jezelf uit te spreken
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DAT BETEKENT: 

� Ik heb uitleg gekregen over de vrijschakelingen die me tegen gevaar beschermen 

en begrijp ze

� Ik heb de toezichthouder of de leidinggevende gevraagd of de gevaarlijke energie 

bronnen vrijgeschakeld, geborgd tegen inschakelen, gelabeld en uitgetest zijn

� Ik stop voordat ik start en ik heb zeker gesteld dat de risico’s onder controle zijn en 

dat het veilig is om met het werk te beginnen

� Ik stop en beoordeel de situatie opnieuw als de omgeving of omstandigheden 

veranderen of anders zijn als verwacht

� Ik verander nooit iets aan bestaande vrijschakelingen

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID, BESPREEK OOK:

� Welke additionele maatregelen zijn er nodig bij testen?

� Bij twijfel vraag ik RWE altijd om de vrijschakelingen te bewijzen

Ik heb zeker gesteld dat ik aan een veilig 
systeem werk
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DAT BETEKENT: 

� Ik weet van te voren hoe we ons werk gaan doen, risico’s en maatregelen

zijn vooraf bediscussieerd

� Ik heb zeker gesteld dat er een vergunning nodig is, besproken, begrepen en 

geldig is

� Ik begrijp de vergunning en ik volg deze

� Ik stop voordat ik start en ik heb zeker gesteld dat de risico’s onder controle zijn en 

dat het veilig is om met het werk te beginnen

� Ik stop en beoordeel de situatie opnieuw als de omgeving of omstandigheden 

veranderen of anders zijn als verwacht

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID, BESPREEK OOK:

� Ben ik opgeleid, fit en voorbereid om het werk te doen zoals gepland?

Ik werk met een geldige werkvergunning
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DAT BETEKENT: 

� Ik ken en gebruik de noodzakelijke additionele PBM’s zoals voorgeschreven in de 

vergunning of de werkinstructie

� Ik ken en gebruik de voorgeschreven PBM’s volgens de lokale aanduidingen

� Ik check de doeltreffendheid van de PBM’s in mijn specifieke situatie

� Ik spreek anderen aan op het niet dragen of gebruiken van de voorgeschreven 

PBM’s

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID, BESPREEK OOK:

� Ik ken en gebruik de minimaal standaard voorgeschreven persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM)

� Ik check regelmatig de conditie van mijn PBM’s

� Ben ik geïnstrueerd hoe de PBM’s bedoeld zijn om te gebruiken?

Ik gebruik de additioneel voorgeschreven 
persoonlijke beschermingsmiddelen
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DAT BETEKENT: 

� Als ik niet specifiek ben geautoriseerd stel ik geen veiligheidsapparatuur of 

-beveiligingen buiten werking

� Als ik wel ben geautoriseerd, ken en volg ik de correcte procedure inclusief 

bijbehorende vastlegging

� En tevens informeer ik alle betrokken partijen als ik veiligheidsapparatuur of 

-beveiligingen buiten werking stel

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID, BESPREEK OOK:

� Als veiligheidsapparatuur of -beveiligingen buiten werking gesteld worden bepaal 

dan welke tijdelijke maatregelen noodzakelijk zijn om een vergelijkbaar 

veiligheidsniveau te garanderen

� Hoe kan je zo snel mogelijk weer naar het normale regime terugkeren?

Ik verkrijg de juiste toestemming voordat ik veiligheids-
apparatuur of -beveiligingen buiten werking stel of overbrug
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DAT BETEKENT: 

� Ik garandeer een adequate vrijschakeling

� Ik zorg voor borging tegen een ongewenste inschakeling

� Ik check/meet de afwezigheid van spanning

� Ik breng een aardverbinding aan en sluit de fasen kort (HS)

� Ik scherm apparatuur onder spanning af die zich in de nabijheid van mijn werkplek 

bevindt

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID, BESPREEK OOK:

� Weet ik zeker dat ik aan het juiste systeem werk?

� Heb ik de juiste aanwijzing verkregen?

� Ik gebruik de juiste additionele PBM’s en specifieke instructies

Ik hou me aan de elektrische veiligheidsregels
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DAT BETEKENT: 

� Ik heb zeker gesteld dat er een hijsplan is

� Ik kan bevestigen dat de apparatuur en de last zijn geïnspecteerd en geschikt voor 

gebruik zijn

� Ik gebruik alleen apparatuur als ik er voor gekwalificeerd ben

� Ik installeer en respecteer afzettingen

� Ik loop NOOIT onder een hangende last door

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID, BESPREEK OOK:

� Zijn de weerscondities en de positie van de kraan in ogenschouw genomen?

� Gebruik een touw als de last begeleid moet worden

Ik plaats mezelf nooit onder een hangende last
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DAT BETEKENT: 

� Ik installeer afzettingen indien nodig

� Ik respecteer afzettingen

� Ik rapporteer altijd gevaarlijke situaties bv waar (potentieel) energie vrij kan komen 

en onderneem direct actie

� Ik check mijn werkplek voor het gevaar van vallende voorwerpen

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID, BESPREEK OOK:

� Ik hou mezelf en anderen uit de ‘line of fire’

� Ik plaats mezelf zodanig dat ik aanraking voorkom met:

� Bewegende voorwerpen

� Voertuigen

� Druk/energie/chemicaliën ontsnappingen

� Vallende voorwerpen

� Beknelling door niet afgeschermde delen

� Zorg voor een goed georganiseerde, veilige en opgeruimde werkplek

� Onderneem actie om het vallen van losse voorwerpen te voorkomen

� Gebruik de juiste gereedschappen en apparatuur en gebruik ze op de 

juiste manier

Ik installeer en respecteer afzettingen. 
Ik blijf uit de ‘line of fire’
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DAT BETEKENT: 

� Ik check de mogelijkheid voor het installeren van een vaste afzetting

� Ik check de mogelijkheid voor het gebruik van een steiger

� Ik verander nooit iets aan een bestaande afzetting zoals bijvoorbeeld steigers en 

vloerdelen

� Ik heb afgesproken welke valbescherming te gebruiken, hoe deze te gebruiken en 

ik heb een reddingsplan afgesproken o.a. om een hang trauma te voorkomen

� Ik check mijn veiligheidsmiddelen voor ik ze gebruik (LMRA)

� Ik ben altijd aangelijnd bij het gebruik van val bescherming

� Ik neem de regels in acht voor het veilige gebruik van ladders en trappen

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID, BESPREEK OOK:

� Een afgesproken oplossing voor de valrisico’s gegeven de specifieke 

omstandigheden

� De risico’s van vallen bij laden en lossen van trucks o.a. klimmen op trucks, 

gebruik van transport/hijsvoorzieningen

Ik bescherm mezelf tegen vallen en verdrinken
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DAT BETEKENT: 

� Ik beschik over een besloten ruimte vergunning voordat ik een besloten ruimte 

mag betreden

� Ik bevestig dat de metingen van de ruimte condities aantonen dat de ruimte veilig 

is en regelmatig wordt gemeten

� Ik bevestig met de toezichthouder of de leidinggevende dat het veilig is om met het 

werk te beginnen

� Ik bevestig met de luikenwacht dat de besloten ruimte betreden kan worden

� Ik volg de voorschriften van de werkvergunning

� Ik heb mezelf ervan vergewist dat er een reddingsplan is

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID, BESPREEK OOK:

� Toegangscontrole voor een besloten ruimte

� De juiste mogelijkheden voor communicatie tussen de mensen binnen de besloten 

ruimte en de luikenwacht

Ik betreed alleen een besloten ruimte 
met de juiste toestemming
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DAT BETEKENT: 
Bij het besturen van een voertuig

� Ik gebruik altijd de gordel

� Ik stel zeker dat iedereen in het voertuig een gordel draagt voor vertrek

� Ik hou geen mobiele telefoon of pager vast; stuur of lees geen tekst berichten 

� Ik hou me aan de maximum snelheidslimiet

� Ik neem niet deel aan conference calls tijdens autorijden

Bij het rijden op een fiets

� Ik hou geen mobiele telefoon vast

� Ik stel zeker dat de fiets verkeersveilig 

is (lichten, remmen)

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID, BESPREEK OOK:

� Beweeg bewust, wordt niet afgeleid, en wees bewust van je omgeving bijvoorbeeld 

van gladde ondergrond

� Beperk tijdens autorijden zoveel mogelijk het gebruik van (handsfree) apparatuur

� Ik lees of schrijf geen berichten op mijn telefoon tijdens het lopen

Ik rij, fiets en loop veilig
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Bij het lopen

� Ik gebruik de voorgeschreven loop- en 

oversteekplaatsen

� Ik gebruik de handleuning van de trap
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DAT BETEKENT: 

� Ik hou me aan de regels voor Ex-Zones, brandveiligheid en roken

� Ik gebruik de juiste anti-statische kleding en gereedschappen

� Ik laat alleen Ex-Apparatuur toe in Ex-Zones

� Ik rook alleen in de aangewezen rook ruimtes

� Ik heb een speciale vergunning voor lassen, branden of slijpen en ik heb de juiste 

brandblusmiddelen bij de hand

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID, BESPREEK OOK:

� Ben je bewust van de omgeving waarin je aan het werk bent?

Ik hou me aan de regels voor brand- en 
explosiepreventie
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DAT BETEKENT: 

� Ik gebruik, bezit, verkoop of verdeel geen drugs

� Ik ben niet onder de invloed van alcohol

� Ik ben niet onder de invloed van drugs

� Ik werk niet wanneer ik vanwege medische redenen daar niet toe in staat ben

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID, BESPREEK OOK:

� Ik werk niet als ik onder de invloed ben van bewustzijns beperkende medicijnen

� Ben je fit genoeg voor je taak (mentaal, fysiek, energieniveau, afleiding, 

gestressed, etc.)?

� Ik hou regelmatig pauze en volg de regels van de arbeidstijdenwet

� In geval van twijfel raadpleeg altijd je leidinggevende

Ik ben niet onder de invloed van 
alcohol, drugs of medicijnen
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