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We wensen u een aangenaam
en vooral een veilig verblijf.

Op de volgende pagina's hebben we de 
belangrijkste veiligheidsregels en risico's 
samengevat. Neem alle vermelde punten 
in acht wanneer u zich op het terrein en in 
de gebouwen van RWE bevindt.

Van harte welkom 
bij de energiecentrales 
van RWE Generation 
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MISSION ZERO –
leidraad en doelstellingen

'MISSION ZERO' is een programma van 
RWE Generation waarmee we de veiligheid 
op het werk in onze energiecentrales verder 
willen verbeteren. 

Bij RWE is de veiligheid van onze medewerkers en 
aannemers een topprioriteit. Wij willen dat 
iedereen, of u nu een werknemer van ons bent of 
een externe medewerker, aan het einde van de 
dienst net zo gezond naar buiten stapt als aan 
het begin van de werkdag. 

We werken veilig, en zo niet dan wordt 
het werk stopgezet. Hiervoor maken 
we geen uitzonderingen.

• ZERO risico op verwonding voor onze 
medewerkers, aannemers en bezoekers

• ZERO excuses voor onveilig gedrag 

• ZERO compromissen bij life saving rules

• ZERO negatieve gevolgen voor onze 
families en omgeving
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Bij brand of alarm moet u zich meteen langs 
de kortste weg naar de dichtstbijzijnde 
verzamelplaats begeven. Gebruik geen liften.

Een overzicht van alle verzamelplaatsen vindt u op de 
plattegronden die overal in de gebouwen zijn 
aangebracht en op het veiligheidsinformatieblad dat 
u aan de poort van de energiecentrale heeft 
ontvangen.

Onze centrale
vluchtwegen en verzamelplaats

Raadpleeg de lokale 
veiligheidsflyer voor
meer info

Dit veiligheidsinformatieblad 
bevat meer informatie over 
concrete veiligheidskwesties. 
Bewaar het noodnummer van de 
centrale op uw mobiele telefoon 
zodat u dit in een noodgeval bij de 
hand hebt.



Grijp in of stop de werkzaamheden als 
een life saving rule niet wordt opgevolgd.

• Neem tijd voor werkveiligheid.

• Hebt u het nodige gedaan om risico’s 
te minimaliseren?

• Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA): voer direct 
voor het begin van het werk een risico-analyse uit.

• Wees steeds oplettend tijdens het werk

• Onderbreek de werkzaamheden bij onveilige 
omstandigheden of onveilig gedrag. Maak hiervoor 
geen uitzonderingen

• Blijf uit de buurt van gevarenzones

• Meld voorvallen zodat iedereen ervan 
kan leren.

• RWE spoort alle medewerkers aan 
om zich in geval van twijfel te melden

Life Saving Rules 
overzicht
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• Om contact met gevaarlijke 
energiebronnen of gevaarlijke stoffen 
te vermijden.

Ik heb ervoor gezorgd dat ik 
aan een veilig systeem werk

• Om de risico's die aanwezig zijn vanuit 
de processen of de werkzaamheden te 
identificeren en te beperken

Ik werk met een 
geldige werkvergunning

Life Saving Rules in detail (1)
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• Om te garanderen dat de 
veiligheidsmaatregelen zijn genomen 
en worden gecommuniceerd zodat 
een veilige bedrijfsvoering verzekerd is.

Ik vraag toestemming voordat ik 
veiligheidsvoorzieningen omzeil of 
uitschakel

• Om me op de werkplek tegen gevaar 
te beschermen, zoals hete 
oppervlakken of stoffen, chemicaliën 
en lawaai. 

• Ik draag kleding met lange mouwen.

Ik gebruik de vereiste extra persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Life Saving Rules in detail (2)
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• Om mezelf niet bloot te stellen aan 
gevaar van vallende voorwerpen,  
lasten of bewegende objecten

Ik sta nooit onder een hangende last

• Om gevaar voor elektrocutie of een 
vlamboog uit te sluiten.

• Elektrische werkzaamheden mogen 
alleen door deskundige, aangewezen 
personen worden uitgevoerd

Ik houd me aan de elektrische 
veiligheidsregels

Life Saving Rules in detail (3)
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• Om te garanderen dat de 
veiligheidsmaatregelen worden 
genomen en de risico's worden 
gereduceerd die gepaard gaan met 
besloten ruimtes, zodat de ruimte 
veilig kan worden betreden.

Ik betreed besloten ruimtes alleen
met toestemming

• Om risico's zoals blootgesteld worden 
aan gevaarlijke voorwerpen, straling, 
giftige atmosferen of atmosferen met 
minder zuurstof uit te sluiten.

Ik installeer en respecteer afzettingen; 
Ik blijf uit de ‘line of fire’

Life Saving Rules detail (4)
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• Om letsel door uitglijden, struikelen of 
botsingen bij mij en anderen te 
vermijden.

Ik rij en loop veilig

• Door de nodige voorzorgs-
maatregelen te nemen en 
de voorgeschreven persoonlijke 
beschermingsmiddelen te dragen in 
de vermelde gevarenzones.

Ik bescherm mezelf tegen vallen en 
verdrinken

Life Saving Rules in detail (5)
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• Om te vermijden dat ik mezelf of 
anderen in gevaar breng.

Ik ben niet onder invloed van alcohol,
drugs of medicijnen

• Door in de vermelde zones geen open 
vuur te gebruiken en alleen in de 
toegelaten zones te roken.

Ik houd me aan de regels voor brand-
en explosiepreventie

Life Saving Rules in detail (6)
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• Afval wordt naar de aangewezen 
inzamelpunten voor afval gebracht.

Ik zorg ervoor dat alle materialen en 
gereedschap na het werk zijn opgeruimd en 
de werkplek netjes wordt achtergelaten.

• Gereedschap en materiaal worden 
veilig opgeborgen en kabels worden 
aan een S-haak gehangen.

Ik zorg ervoor dat mijn werkplek netjes 
en opgeruimd is zodat er geen risico 
voor ongevallen of brand is.

Orde en netheid
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• Er moet regelmatig door een 
deskundige gecontroleerd  worden
of de arbeidsmiddelen correct werken 
en veilig zijn.

Ik zorg ervoor dat mijn arbeidsmiddelen 
duidelijk zichtbaar zijn voorzien van een 
geldige keuringssticker.

• Om te garanderen dat het werk veilig 
verloopt, wordt voor de aanvang van 
de werkzaamheden gecontroleerd of 
de arbeidsmiddelen geen gebreken 
hebben en of de vereiste 
veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Ik zorg ervoor dat de machines, apparaten, 
gereedschap en arbeidsmiddelen volgens 
het beoogde gebruik worden gebruikt.

Gereedschap en arbeidsmiddelen
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• Sieraden en loshangende kleding kan 
bij machines gevaar opleveren door 
erachter te blijven haken of 
meegetrokken te worden door een 
draaiende machine.

Ik zorg ervoor dat losse kleding, sieraden 
en lange haren tijdens het werken met 
machines geen veiligheidsrisico vormen.

• Hete oppervlakken, stoffen en 
chemicaliën kunnen ernstige 
brandwonden veroorzaken. 
Daarom zijn aandacht en speciale 
maatregelen vereist.

Ik zorg ervoor dat we bij werkzaamheden in 
zones met hete oppervlakken, stoffen of 
chemicaliën beschermd zijn.

Uitvoeren van de werkzaamheden
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• Blootstelling aan straling zoals bijv. bij 
niet-destructief onderzoek vormt een 
gevaar omdat dit het menselijk 
weefsel kan beschadigen.

Ik betreed geen zones waar radiografisch 
onderzoek wordt uitgevoerd en let op de 
desbetreffende afzettingen

• Zones met (elektro)magnetische 
velden of waar deze velden kunnen 
ontstaan, vormen een gevaar voor 
personen met een pacemaker of 
implantaten.

Wanneer ik een pacemaker of een implantaat 
heb, meld ik me voor het betreden van de 
faciliteit bij de toezichthouder.

Werkveiligheid –
risico door (niet-)ioniserende straling

26.11.2020 Pagina 15




