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Algemene veiligheids- en gedragsregels 

van toepassing op het werken op de ponton in Wemeldinge en de nabijgelegen kade. 



 

 
 

 

Algemeen 
 

Vanaf het begin van je werkdag ben je zelf medeverantwoordelijk voor je eigen veiligheid en voor de 

veiligheid van anderen. 

 

Het is belangrijk dat je: 

 

1.  De voorschriften voor veilig werken kent en beheerst 

2.  Je werk goed voorbereid 

3.  Kritisch bent op veiligheid 

4.  Bij twijfel / onduidelijkheid geldt altijd... Stoppen en Vragen! 

 

 

 

Veiligheidsregels 
 

1. Iedere werknemer / klant / bezoeker is verplicht zijn werk op dusdanige wijze te doen, dat hij / zij 

zichzelf en anderen niet in gevaar brengt 

2. De van toepassing zijnde ZMS terreinregels / werkprocedures dienen door eenieder gerespecteerd en 

nageleefd te worden 

3. Machines, werktuigen, hulpmiddelen, (gevaarlijke) stoffen / producten, etc. moeten op de juiste wijze 

worden gebruikt / behandeld e.e.a. volgens de van toepassing zijnde richtlijnen (o.a. opgestelde 

werkinstructies, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatiebladen producten / stoffen) 

4. Alleen onbeschadigde en gekeurde machines, gereedschap, hulpmiddelen etc. mogen worden ingezet 

5. Ken de risico’s van je werkomgeving en de te nemen veiligheidsmaatregelen 

6. Ken de calamiteitennummers (noodplan) en aanwezige verzamelplaatsen 

7. Goede onderlinge communicatie aanhouden (duidelijkheid) 

8. Men dient de aanwijzingen van het ZMS personeel op te volgen 

9. Aangebrachte beveiligingen zoals noodstoppen etc. moeten worden gebruikt en mogen nooit tijdens 

bedrijf worden verwijderd of buiten werking worden gesteld 

10. Draag zorg voor een schone / opgeruimde werkplek 

11. De door de ZMS ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen dienen op de juiste wijze 

te worden gebruikt en te worden onderhouden 

12. Gevaren, (bijna) ongevallen, tekortkomingen dienen direct aan de (dienstdoende) ZMS medewerker te 

worden gemeld 

13. Iedere werknemer / klant / bezoeker moet meewerken of deelnemen aan de hem / haar geboden 

opleiding, instructie of cursus op het gebied van Arbo-beleid, veiligheidsvoorschriften of 

deskundigheidsbevordering 

 

 



 

 
 

 

Instructie alcohol, medicijnen en drugs 
 

1. Op het terrein van ZMS is het ten strengste verboden om onder invloed te zijn van: Alcohol, medicijnen 

die het reactievermogen of gedrag nadelig kunnen beïnvloeden en drugs 

2. Meld bij twijfel voor aanvang van je werkzaamheden aan je leidinggevende welke medicijnen je gebruikt 

3. Niet alleen gebruik maar ook het meenemen van alcoholische drank of verdovende middelen is 

verboden 

4. Handelen in strijd met deze instructie kan ontslag of verwijdering van het terrein ten gevolge hebben 

5. Schade die direct of indirect ontstaat ten gevolge van het gebruik van alcohol, medicijnen, verdovende 

of stimulerende middelen, kan worden verhaald op de werknemer / klant / bezoeker 
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