
U gaat werkzaamheden verrichten in naam 
van de firma Net Techniek B.V. Deze firma 
heeft ISO (kwaliteitcertificaat) en het VCA** 
(veiligheidscertificaat) en werkt dan ook 
volgens de voor deze normen gestelde 
regels. U dient zich te houden aan de door 
Net Techniek B.V. opgestelde regels op de 
projecten waar u door Net Techniek ter werk 
wordt gesteld of waar u voor Net Techniek 
een aangenomen werk verricht.



De personen welke werkzaam zijn op projecten 
van Net Techniek dienen:

• minimaal in het bezit zijn van het VCA 
basis certificaat. Een kopie hiervan en 
een kopie van het legitimatiebewijs 
dienen te worden aangeleverd bij Net 
Techniek. Voor eigen personeel houdt 
Net Techniek een dossier bij met deze 
bescheiden.

• De geldende Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen te dragen, zijnde 
veiligheidsschoenen of laarzen, 
veiligheidshesje of jas of trui (altijd 
oranje), werkhandschoenen. En waar 
nodig tevens veiligheidshelm, 
veiligheidsbril, gehoorbescherming en 
dergelijke. 



• De richtlijnen en aanwijzingen welke door de 
leidinggevenden van Net Techniek worden 
gegeven op te volgen. U kunt hiervan alleen 
afwijken wanneer u van mening bent dat uw 
veiligheid of dat van anderen in gevaar komt.

• Wanneer uw firma in onderaanneming werkt zal 
uw leidinggevende deze aanwijzingen geven.

• Wanneer er veiligheidspersoneel van Net 
Techniek of derden op het project aanwezig zijn 
dan dient u de aanwijzingen van deze personen 
direct op te volgen. Dit kunnen zijn 
veiligheidsman Tram, Metro of Randstadrail.



• Te zorgen dat de werklokatie
zodanig is afgezet zodat u en 
derden geen letsel kunnen 
oplopen. Veiligheid staat 
voorop.

• Afwijkingen van de opgegeven 
aanwijzingen zo spoedig 
mogelijk doorgeven aan de 
leidinggevenden van Net 
Techniek (bij aangenomen 
werk bij uw leidinggevende).

• Materieelstukken met zorg te 
behandelen en alleen 
goedgekeurd materieel te 
gebruiken



• Geen afval of gelijksoortige zaken 
achter te laten, maar te 
deponeren in afvalbakken of af te 
laten voeren in overleg met 
leidinggevenden van Net 
Techniek. Belast het milieu niet.

• te zorgen dat u de voor het 
project benodigde gereedschap 
bij u heeft (dus bij graven een 
schep enz.).

• de vastgestelde pauzes zoveel 
mogelijk aan te houden in 
verband met uw eigen welzijn.

• Hun voertuigen op eigen risico te 
parkeren op of nabij de 
werklokatie

• Ongevallen en schaden op het 
project direct melden aan de 
leidinggevenden van Net 
Techniek.



Last Minute Risico Analyse

• Iedere keer wanneer je op een project aan de 
gang gaat, dus in ochtend maar ook na iedere 
pauze, kijk je eerst of er risico’s zijn waar geen 
maatregelen voor zijn genomen. Neem je deze 
risico’s waar begin dan niet aan het werk maar 
licht eerst de leidinggevende in zodat deze 
maatregelen kan nemen of laten nemen zodat 
we allemaal een veilige werkplek hebben.



• Goed te communiceren 
met andere personen 
op het project om 
ongelukken te 
voorkomen.

• Ervoor zorg te dragen 
voor een schone en 
goed opgeruimde 
werkplek tijdens en na 
werktijd (geen rommel)

• Te weten wat te doen 
bij ongevallen 
(bedrijfshulpverleners 
en leidinggevenden 
inlichten)
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