
HANDLETSEL VERMIJDEN
NIEUWE HSE ITEMS

Dit HSE-item is een van de eerste items die we begin 2017 introduceren en implementeren. 

De A6-folder zit nu in de correctieronde. Na akkoord werken we dit verder uit in een 

onscreen presentatie en een video.
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WAT HEBBEN WE GEDAAN? We zijn vijf jaar geleden begonnen met het harmonisatie-initiatief. We focussen

op de man op de werkvloer.

WAT HEBBEN WE BEREIKT? Tien maatschappijen en 75 Contractors hebben zich bij het HSElife NL 

harmonisatie-initiatief aangesloten, 5 overkoepelende organisaties ondersteunen het initiatief.

WAT GAAN WE DOEN? Via de NOGEPA commissie bereiken we nog beter ons doel: harmonisatie door de hele 

industrie heen.

HSE guidelines S
AVOIDING

HAND INJURIES

October 2016

voor de 2017
Presentatie HSElife NL aan Excom
HSElife NL is aan de Excom gepresenteerd en continuering van het programma is al goedgekeurd.

NOGEPA-HSElife NL werkgroep
Voor de NOGEPA-HSElife NL werkgroep is een nieuwe samenstelling overeengekomen. De werkgroep zal bestaan uit zes personen: 

voorzitter H&S comm., een deelnemer van OpsCom, een vertegenwoordiger van NOGEPA, twee vertegenwoordigers van HSElife NL 

en een vertegenwoordiger van het Contractor Forum. De werkgroep zal drie keer per jaar samenkomen en presentaties, 

infovoorziening, implementatie en de besluitvorming bespreken. 

Contractor Forum
Het Contractor Forum zal een meer nadrukkelijke rol gaan spelen betreffende

de inhoud en ontwikkeling van de nieuwe HSElife NL set up. Alle Focal Points

zullen via een maandelijkse mail op de hoogte worden gehouden van alle

ontwikkelingen.

Jaarprogramma
Het jaarprogramma voor volgend jaar moeten we nog in detail uitwerken maar

bestaat uit:

• BASELOAD: update en onderhouden van de site en alle materialen, vier

   kwartaal-nieuwsbrieven en drie HSElife NL katernen.

• DEVELOPMENT: uitwerken van drie geharmoniseerde campagnes en

   het leveren van twee nieuwe HSE-items.

Commentaren
Begin volgend jaar zullen we alle commentaren verwerken en vrijwel alle documenten/video’s

worden aangepakt. Commentaren die we voor het einde van dit jaar ontvangen zullen we in Q1-2017 verwerken.

HSElife magazine ‘kerst/nieuwjaars’-uitgave
Half december volgt een speciale ‘kerst/nieuwjaars’-uitgave van HSElife magazine waarin we vooruitblikken op het nieuwe jaar.

Het volgende reguliere HSElife magazine zal eind februari verschijnen.
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De nieuwe site HSElifeNL.com is live en vervangt HSElifeUNIO.com. We krijgen geweldige reacties. De site is toekomst proof.

Er zitten functionaliteiten in die gebruikers mogen verwachten van een goede website. HSElife NL is hét informatie- en 

communicatieplatform en faciliteert  het e-learning systeem (modules, registratie, programma voor onderhouden van kennis). 

Sleutelwoorden zijn: compatibiliteit en gebruikersvriendelijk karakter.

Weerbaarheid, EHBO en het gebruik van PBM’s.

HSElife NL IS LIVE!

COMMING SOON NIEUWE HSE ITEMS

Korte uitleg in 5 stappen:

1. Zet je Apple iPhone of iPad aan

2. Open de Safari app.

3. Ga naar hselifenl.com

4. Tik op de download-achtige icoon (met de pijl naar boven)

5. Tik op de “Add Bookmark” icoon

HSElife NL OP JE IPHONE/IPAD?

Het Hijsen en Heffen campagne materiaal is inmiddels beschikbaar op de HSElife NL Thema webpagina. Het materiaal, bestaande 

uit een video, posters, info-brieven en een speciaal katern wordt op verschillende lokaties nu gebruikt. De wijze waarop het wordt 

gebruikt kan per maatschappij verschillen. Binnen het HSElife concept blijft er altijd ruimte om af te stemmen op lokale behoeften!

Samen Veilig Hijsen en Heffen

LEES MEER IN DE HSELIFE MAGAZINE No 18 >

GELDIGHEIDSDUUR
VAN TRAININGEN

Bij NAM is begin september de campagne aanpak van start gegaan. In September wordt er na de 

reflectieve leer sessie op kantoor en in het veld gekeken naar de voorbereidingen en uitvoering van 

hijs- en hef activiteiten. Na discussies van alle bevindingen in de verschillende teams worden er in 

Oktober concrete verbeteracties uitgevoerd. De eerste observaties zijn al binnen, bijvoorbeeld die 

over een hijsklus waarbij gebruikt wordt gemaakt van de kraan van een vrachtwagen.

Hoe gaan we hier precies mee om? Moeten we hiervoor een liftplan maken? Wat zijn de specifieke 

risico’s? Ook over gebruik van hijsbanden en gebruik van kleurcoderingen zijn aantal reacties 

ontvangen. De komende periode zullen we alles inventariseren en terugkoppelen in het 
volgende HSElife Magazine (Q1 2017).

SPECIAL

SAMEN VEILIG
september 2016

In deze HSElife NL Special lees je o.a.: 

... en meer!

Onveilige omstandigheden nemen geen pauze
van Willem Caljouw, hoofd van het Global Center of Expertise for Lifting & 
Hoisting and Mobile Heavy Equipment van Shell

Goede voorbereiding is het halve werk!
'Barriers' gebruiken voor veilig hijsen

Situatiebewustzijn in het Veld en OP Kantoor!
Aandachtspunten om bewust te zijn van de risico's

De geldigheidsduur van trainingen staat bij alle maatschappijen die zich hebben 

aangesloten HSElife NL hoog op de prioriteitenlijst. Er komen vanuit de industrie 

veel vragen. Daarom is het belangrijk om duidelijke afspraken hierover te maken. 

In Q1 willen we dit helder hebben.

https://issuu.com/thewatgroup/docs/hselife_mag_no_18_uk-nl_issuu?e=1929860/35969264

