
Op de locatie waar je gaat werken 
wordt uit minerale reststoffen zoals 
AEC-bodemas en sorteerzeefzand 
FORZ 10 geproduceerd. Door de 
toevoeging van hydraulische bindmiddelen en additieven worden de 
verontreinigingen in de grondstoffen vastgelegd en wordt een 
duurzame bouwstof gecreëerd. Het belangrijkste bij dit werk is dat het 
veilig gebeurt. Veilig voor mens en milieu. In deze flyer staan de 
belangrijkste risico’s en de veiligheidsmaatregelen die je moet volgen. 
Lees deze flyer daarom goed, en houd hem bij je.  

Belangrijkste risico’s  

• De grondstoffen zijn verontreinigd met m.n. zware metalen (giftig).  

• Nat bindmiddel en FORZ hebben hoge pH-waarde (bijtend).  

• Inzet van de zware machines de menginstallatie en 
transportbanden (intrekken en beknelling) . 

• Veel (achteruitrijdend) werkverkeer, shovels, graafmachines, 
trekkers en vrachtwagens (aanrijding).  

Toegangsregels 

• Ja mag pas aan de slag nadat je een startwerkinstructie van de  
uitvoerder hebt gekregen. Hierin wordt je voorgelicht over de 
risico’s op het werk en de te nemen veiligheidsmaatregelen. 

• Voor dit werk is een V&G-plan opgesteld dat voor iedereen ter 
inzage ligt in de keet. 

• Meld je bij aankomst altijd aan bij de uitvoerder en meld je ook 
weer af als je weer weg gaat.  

• Je bent verplicht om vooraf een diploma Basisveiligheid of VOL-
VCA en een geldig legitimatiebewijs (paspoort of 
identiteitskaart) te tonen. 

• Jeugdigen (jonger dan 18 jaar), zwangere vrouwen en 
vrouwen die borstvoeding geven worden niet 
toegelaten op het werk. 

• Op de gehele locatie (behalve in de schaftkeet)  
geldt een eet- en drinkverbod.  

• Op de gehele locatie is het verboden te roken.  

• Het gebruik van, in bezit hebben of onder invloed zijn 
van alcohol en drugs is ten strengste verboden.  

• Als je je niet houdt aan de veiligheidsregels of de aanwijzingen 
van het Mineralz personeel word je van het terrein weggestuurd. 

Werkkleding en PBM’s  
Altijd verplicht:     

   
Veiligheidshelm Veiligheids- 

schoenen(S3)  
 

Veiligheidshesje 

Aanvullend in de vuile zone:  

   
Vloeistofdichte 
handschoenen 

Overall 
(katoen of wegwerp) 

Veiligheids-
laarzen(S5) 

 
Aanvullend bij stofvorming of contact met bindmiddel:  

  

 

Ruimzichtbril Stofmasker P3 
 

 

Indien nodig: 

   
Werken > 2m Bij lawaai en 

machines > 80 dB 
Bij afspuiten 
materieel 

Hygiëne 

• De locatie is ingedeeld in een schone en vuile zone. Betreed en 
verlaat de vuile zone altijd via de was-/omkleedunit. 

• De benodigde werkkleding en overalls krijg je van Mineralz. Je bent 
verplicht deze in de vuile zone te dragen. Werkkleding mag niet 
mee naar huis genomen worden. 

• Maak voordat je naar de unit binnen gaat, eerst je laarzen en vuile 
regenkleding goed schoon.  

• Trek je vuile overall en werkkleding uit in de vuile ruimte van de 
omkleedunit . 

• Was vervolgens je handen en indien nodig je  
gezicht.  

• Hierna kan je schaften, koffie drinken of naar het 
toilet/huis gaan.  

• De privé spullen (zoals lunch en rookwaren) en eigen kleding 
worden opgeborgen in de schone ruimte. 

Veiligheidsvoorschriften 
• Voer alleen dat werk uit waarvoor je bent aangesteld. 

• Houd je werkplek schoon en opgeruimd.  

• Houd jezelf schoon. Raak geen verontreinigd materiaal, 
bindmiddel of FORZ 10 aan met blote handen.  

• Voorkom stofvorming (nathouden).  

• Volg de veilige looproutes en loop zoveel mogelijk aan de zijkant 
van de weg. Pas op voor vallen en uitglijden, gladde vloeren, 
gaten, taluds.  

• Let op de waarschuwings- en verbodsborden en volg deze op. 
 

• Werk alleen met goed onderhouden en goedgekeurd 
(hand)gereedschap en (hijs)materiaal. Inspecteer dit voordat je 
het gebruikt. Werk alleen met gereedschap en hijsmateriaal dat 
ook echt voor het werk bedoeld is.  

• Verwijder of blokkeer nooit de beveiliging van gereedschappen, 
machines of installaties.  

• Ladders moeten zijn goedgekeurd, in goede staat verkeren, stabiel 
geplaatst worden en mogen niet gebruikt worden als werkplek. 
Ladders mogen alleen gebruikt worden om te inspecteren of om 
ergens (op) te komen. 

 

• Alle in te zetten machines, installaties, grondverzet- en transport 
materieel dienen CE-gemarkeerd te zijn en geldig periodiek 
keuringsbewijs aanwezig te hebben.  

• Heftrucks, hoogwerkers en hijskranen mogen alleen bediend  
worden door personen die hiervoor zijn opgeleid. Je dient je 
opleidingsbewijs op locatie te kunnen laten zien. 

• Bestuurders van grondverzetmaterieel dienen aantoonbaar 
vakbekwaam te zijn. 

• Voertuigen en grondverzetmaterieel moeten zijn uitgerust met een 
overdrukfilterinstallatie met een P3-stoffilter (niet ouder dan 6 
maanden).  

 
 

• De maximum snelheid op het terrein is 15 km/uur. 

• Blijf uit het werkgebied van kranen en shovel en pas op voor het 
(werk-) verkeer.   

• Maak oogcontact met de chauffeur of 
machinist zodat hij weet dat je er bent. 



 

• Houd trappen en bordessen van installaties vrij begaanbaar. 
Laat hier geen gereedschap of slangen op liggen.  

• Raak geen draaiende delen van machines of 
elektrische installatiedelen aan. 

• Verricht nooit onderhoud, reparaties of 
schoonmaakwerkzaamheden aan draaiende en/of  
ingeschakelde machines. Deze dienen altijd eerst 
uitgeschakeld en vergrendeld te zijn. Volg altijd de 
Lock-out / tag-out procedure. 

• De silo is een besloten ruimte. Ga deze niet binnen zonder 
goedgekeurde TRA, en aanvullende veiligheidsmaatregelen.  

Milieu 

• Verzamel het afval op de werkplek in de daarvoor opgestelde 
containers en scheid dit zo goed mogelijk. 

• Meld morsingen en lekkages direct aan de uitvoerder en vang 
dit direct zo goed mogelijk op. 

• Gebruikte filters moeten als gevaarlijk afval worden afgevoerd. 

Stop&Go-card 

• Controleer voordat je aan de slag gaat altijd je eigen werk en 
werkplek met behulp van de Stop&Go-card.  

• Begin pas als je op alle vragen met ‘Ja’  kan antwoorden.   

• Houd de Stop&Go-card altijd bij je. 

Tenslotte 

• Houd je aan deze veiligheidsregels. Heb je nog vragen hierover 
stel deze dan gerust aan de leidinggevende van Mineralz. 

• Veilig werken en werken aan veiligheid is belangrijk; houd 
problemen of verbetermogelijkheden bespreekbaar. Alleen samen 
kunnen we veilig werken! 

 

Onze contactpersoon op locatie 

 
Uitvoerder:  ............................................................................................  
 
Tel. nr.:       06 - .....................................................................................   

Mineralz BV  
Flight Forum 240  Postbus 2230 
5657 DH Eindhoven 5600 CE Eindhoven 
Tel.  (0416) 34 40 44  
Info@Mineralz.com www.FORZ.nl 

Ongevallen / Incidenten 
 

Wanneer iedere seconde telt, bel direct 112  
 
waarschuw daarna altijd de uitvoerder (BHV)  
 

Meld:  
 
• je naam 

• waar je bent 

• het aantal slachtoffers 

• en hun verwondingen 
 

• Voor dit werk is een Alarmkaart opgesteld met de telefoonnummers 
van de BHV-ers / EHBO-ers en de externe hulpdiensten. Deze 
Alarmkaart hangt in de keet. 

• Blijf kalm, denk aan je eigen veiligheid en volg de aanwijzingen van 
de BHV-ers en hulpverleners op. 

• Meld ook onveilige situaties of bijna-ongevallen direct aan de 
uitvoerder van Mineralz. 

 
 

Alarm: 
 
Stop je werk en schakel je gereedschappen, materieel 
en voertuig uit en laat de sleutel in het contactslot 
 
Waarschuw je collega’s 
 
Loop naar de afgesproken verzamelplaats  
 
Meld je hier bij de BHV-er 
 

• De BHV-er geeft aan wanneer je weer aan het werk kunt. 

• Verlaat de locatie niet zonder toestemming van de BHV-er.  
 
 
 
 

 

Veiligheidsregels 
 

 

productielocatie  
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