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Invoering algehele veiligheidshelmplicht per 1 januari 2018

Geachte lezer,
Binnen KWS heeft veiligheid de hoogste prioriteit en streven we naar veilige projecten met
eenduidige veiligheidsregels en zonder ongevallen. Daarom geldt er met ingang van 1 januari 2018
een algehele veiligheidshelmplicht op alle (bouw)locaties van KWS en al haar ondernemingen. Ook
onderaannemers en leveranciers dienen zich vanaf 1 januari 2018 te houden aan deze regel, voor
zover dit al niet van toepassing was.
Waarom de algehele veiligheidshelmplicht?
•
•
•

omdat de persoonlijke veiligheid van onze mensen en andere betrokkenen voor KWS
voorop staat en eenduidige veiligheidsregels daarbij gaan helpen
omdat we tijdens veiligheidsinspecties situaties constateren waar een veiligheidshelm niet
wordt gedragen maar wel verplicht is
omdat bij KWS als marktleider in de branche een professionele uitstraling hoort en onze
collega’s en partners het visitekaartje van ons bedrijf zijn. Een veiligheidshelm is daar
onderdeel van

Wat betekent dit voor u?
Met ingang van 1 januari 2018 geldt een algehele veiligheidshelmplicht op de bouwlocaties van
KWS en haar ondernemingen. Dit geldt voor alle personen aanwezig en/of werkend op onze
bouwlocaties.
De enige situaties waar een veiligheidshelm niet verplicht is:
• binnen kantoren en keten
• binnen vaste werkplaatsen en magazijnen in de PBM-vrije gebieden
• in een cabine van materieel
• indien het dragen van een helm leidt tot een onveilige situatie, dit na goedkeuring door de
KWS-directie
Bovenstaande wordt per 1 januari 2018 opgenomen in het digitale instructieboekje en ter
beschikking gesteld op internet en intranet van KWS.
Handhavingsbeleid Veiligheid
Zoals gezegd is veiligheid en daarmee de algehele veiligheidshelmplicht voor KWS zeer belangrijk.
Iedereen is dan ook verplicht om zich te houden aan de algehele veiligheidshelmplicht. In geval van
overtreding zal worden overgegaan tot het opleggen van een sanctie zoals vermeld in het
Handhavingsbeleid Veiligheid. Dit beleid is onder andere opgenomen in het instructieboekje van
KWS. Een digitale versie daarvan is te vinden op www.kws.nl.
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Wij hechten veel waarde aan onze WAVE veiligheidswaarden en veiligheidsregels. Daarom stellen
wij deze nogmaals ter beschikking als bijlage bij deze brief, om samen te komen tot een veilige
werkplek voor iedereen.
Met vriendelijke groet,
Namens de directie van KWS
J.P. de Boer

Bijlage: WAVE Veiligheidsregels en -waarden

Veiligheidswaarden
De veiligheidswaarden van KWS vormen de basis voor het veiligheidsprogramma
WAVE (Wees Alert, Veiligheid Eerst!). Bij al onze werkzaamheden gelden altijd
onderstaande veiligheidswaarden:
Kernwaarde
• Veiligheid
Waarden
• Consequent
• Verantwoordelijk
•
•
•
•
•

Leerbereid
Open
Actie
Respect
Eerlijk

Veiligheidsregels

We werken veilig of we werken niet

Veiligheid is onderdeel van alles wat wij doen
Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van
anderen
Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil
Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen

