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Algemeen
Welkom op het terrein van Westo Prefab Betonsystemen BV
& UTSolutions te Coevorden. Westo is een VolkerWessels
onderneming.
U gaat aan het werk op het terrein van Westo Prefab
Betonsystemen BV of UTSolutions te Coevorden. U dient zich
op de hoogte te stellen van de regels die gelden op deze
locatie.
Ons beleid is erop gericht om:
• een kwalitatief goed product te realiseren;
• de persoonlijke veiligheid en het welzijn van eigen,
ingehuurd personeel en derden te waarborgen;
• schade aan persoonlijke en materiële eigendommen te
voorkomen;
• schade aan het milieu te voorkomen;
• overlast voor de omgeving te beperken.
U bent zelf een zeer belangrijke
schakel in de veiligheidsketen. Deze
flyer is bedoeld om u zo goed mogelijk
te informeren en bij te dragen aan uw
veiligheid en die van een ander!
Sinds oktober 2013 is het veiligheidsprogramma WAVE van
toepassing op alle werkmaatschappijen van VolkerWessels.
De kernwaarde van WAVE is kort maar duidelijk: “We
werken veilig of we werken niet”.
Aan de basis van dit programma liggen de volgende
geldende waarden:
• Consequent: Veiligheid is onderdeel van alles wat wij
doen.
• Verantwoordelijk: Ik ben verantwoordelijk voor mijn
eigen veiligheid en die van anderen.
• Leerbereid: Ik wil leren van ongevallen en bijnaongevallen.
• Open: Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en
veiligheid.
• Actie: Ik stop onveilig werk, zo nodig leg ik het werk stil.
• Respect: Ik accepteer dat ik aangesproken word op
veiligheid.
• Eerlijk: Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen

Het uitvoeren van de werkzaamheden gebeurt conform de
geldende Arbowetgeving, met extra aandacht voor:
• NEN 3140 en NEN 1010
• Werken in besloten ruimtes
• Werken op hoogte
• Vergrendelingen toepassen bij energievoorzieningen
• Werken op plekken waar brandgevaarlijke situaties
kunnen ontstaan vooraf melden
U dient tijdens uw werkzaamheden gebruik te maken van de
juiste gereedschappen en bevoegd te zijn deze te mogen
hanteren. Indien u voor uw werkzaamheden middelen
gebruikt die eigendom zijn van Westo of UTSolutions dient
dit vooraf met uw contactpersoon te zijn afgesproken.

Werktijden
Werktijden productie: 07:00 – 17:00 uur
Werktijden magazijn: 07:00 – 15:30 uur
Bereikbaarheid kantoor: 08.00 – 17.00 uur
Schafttijden zijn in overleg en afhankelijk van de locatie waar
u uw werkzaamheden uitvoert.

Overzicht terrein
Hieronder de plattegrond van het terrein met de locaties van
de hallen:

Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM)
Bij Westo & UTSolutions zijn de volgende PBM’s verplicht,
zoals vermeld op de borden waar u het terrein opkomt, of
waar een hal ingaat:
Veiligheidshelm

Veiligheids-schoenen

Oranje reflecterende kleding
(minimaal een hesje)
Gehoorbescherming
(bij geluid boven80 dB(a))
Stofmasker
(bij fijnstof)
Veiligheidsbril (bij boren, hakken, slijpen,
gebruik hoge druk spuit enz.)
Bij bepaalde werkzaamheden / omstandigheden kunnen
aanvullende PBM’s worden voorgeschreven .

BHV
De BHV is herkenbaar aan een rode helm en bereikbaar
op telefoonnummer: 06 13 58 39 71

AED
Een defibrillator is beschikbaar op kantoor en bij de
ingang van het kantinegebouw, centraal op het terrein.

REGELS
Als u op ons terrein aan het werk gaat, dient u zich te
houden aan de regels die gelden op ons terrein:
• persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te
gebruiken en te beheren;
• ongewenste en onveilige situaties te melden bij uw
contactpersoon van Westo of UTSolutions;
• gebruik te maken van de gemarkeerde looppaden, waar
aanwezig;
• aangebrachte beveiligingen in stand te houden;
• alle rest- en afvalstoffen mee te nemen;
• emissie van schadelijke stoffen (bv uitlaatgas) beperken;
• overlast voor de omgeving (stof, trillingen en geluid) te
beperken, radio’s en andere geluidsdragers op normaal
geluidsniveau;
• verspilling van energie en water te voorkomen;
• bewust om te gaan met de gedragsregels aangaande
kleding, taalgebruik en gedrag t.a.v. een ieder die zich op
of in de directe nabijheid van de bouwplaats bevindt;
• gezamenlijke schaftruimten netjes en schoon
achterlaten;
• uw werkplek schoon en opgeruimd te houden en einde
dag schoon achterlaten;
• lucht,- grond,- en oppervlaktevervuiling te allen tijde
tegengaan. Waar nodig maatregelen toepassen;
• roken op het terrein is verboden;
• het is uitdrukkelijk verboden om alcohol, drugs en
verdovende middelen te gebruiken of onder invloed
hiervan te zijn. De opdrachtgever kan controles
organiseren. Iedereen is verplicht zijn / haar
medewerking hieraan te verlenen. Overtreding heeft
verwijdering van deze locatie tot gevolg;
• indien u medicatie gebruikt die het reactievermogen
negatief beïnvloed, moet u dit vooraf melden bij uw
contactpersoon.
• laden en lossen op het terrein is alleen toegestaan indien
vooraf toestemming is verkregen van de productieleider.
De los- of laadplek wordt u door hem aangewezen.
Alleen met toestemming het terrein oprijden (Westo via
poort 17, UTSolutions in overleg).
Naast de regels uit deze informatieflyer gelden de wettelijke
regels

Emmen

Hardenberg

Einsteinweg 10
7741 KP Coevorden

Einsteinweg 12
7741 KP Coevorden

+31 (0)524 593 499

+31 (0)524 745 218

info@westo.nl

info@utsolutions.nl

www.westo.nl

www.utsolutions.nl

U heeft deze instructies ontvangen van uw contactpersoon
bij Westo Prefab Betonsystemen BV of UTSolutions en kunt
zich bij vragen tot hem/haar wenden:
Naam:
Telefoonnummer:
Datum:

