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VOORJAAR EDITIE 2018

VEILIGHEID, GEZONDHEID
EN MILIEU NIEUWSBRIEF
voor de Olie- en Gasindustrie

NIEUWSBRIEF

GEBRUIK HSElife
BECAUSE WE CARE!

VOLGENDE IMPLEMENTATIEFASE

HSElife wordt gepersonaliseerd voor jou en jouw organisatie.

In dit nummer

1. Overeenkomst tussen HSElife NL en NOGEPA
2. Mind your step: industrie-brede campagne
3. Nieuwe fase: personalisatie
4. Informatiedagen voor Contractors
5. om te onthouden

Overeenkomst TUSSEN

HSElife NL EN NOGEPA
HSElife NL en NOGEPA hebben een contract getekend voor de
komende vijf jaar.
Op dit moment is er al verschillend materiaal voor HSElife verkrijgbaar,
maar dit wordt nog niet in alle organisaties binnen de industrie gebruikt.
Ons uiteindelijke doel is om HSElife beschikbaar te maken voor iedere
individuele werknemer, en dit proberen we te bereiken met de hulp van
NOGEPA en de deelnemende Contractors. Onze ambitie is volledige
acceptatie van HSElife in 2022, waarbij iedereen binnen de industrie
dezelfde taal spreekt en de implementatie van HSElife bij de organisaties
en hun werknemers is voltooid. HSElife – because we care!

Binnenkort!

HSElife NL campagne voor de hele industrie

MIND YOUR STEP
ANDERS GLIJD JE UIT,
STRUIKEL OF VAL JE!

Uitglijden, struikelen en vallen zijn samen verantwoordelijk voor 30% van de bedrijfsongevallen
in onze industrie. Voor NOGEPA was dit een goede reden om een campagne aan te vragen
over dit onderwerp. Het campagnemateriaal wordt binnenkort beschikbaar gesteld en kan
door de hele industrie heen worden gebruikt. Er zullen onder andere posters, video’s en
communicatietools aangeboden worden via de website van HSElife.
Uit incidentanalyse blijkt dat menselijk falen een belangrijke oorzaak is van ongelukken, ondanks
goed ontworpen werkprocessen en grondige voorbereiding. Alertheid, het vermogen om gevaren te
herkennen en lichamelijke conditie zijn dan ook van groot belang. Daarom willen we ons concentreren
op de menselijke factor door leidinggevenden en werknemers uit te leggen hoe ze het risico op
uitglijden, struikelen of vallen kunnen minimaliseren.
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Sign-in

Nieuwe fase:
To continue using HSElife NL
you need to be logged-in.

ALREADY A HSELIFE MEMBER? LOG-IN HERE
username
password
Remember me

SUBMIT

Not a member yet?
Create an account here

PERSONALISATIE

Vanaf 1 mei hebt je voor HSElife NL een persoonlijke
login nodig. Dit is een belangrijke eerste stap voor
de optimalisatie van HSElife NL – 's werelds eerste
multimediaplatform
op het gebied van HSE!
ow d

SAMEN VOORUIT!
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INFODAGEN VOOR CONTRACTORS

Wat kan HSElife NL voor mijn organisatie betekenen?
We hebben onze Contractors geïnformeerd over de aankomende nieuwe fase en de voordelen die dit de komende vijf
jaar op gaat leveren. We hebben dit deels gedaan door middel van meetings en deels via persoonlijk contact en e-mails.
Focal Points waren erg enthousiast over de nieuwe aanpak van HSElife en alle voordelen die deze met zich meebrengt
voor jou en jouw organisatie. Dit is wat deze aanpak jou gaat opleveren:
• het wordt makkelijker om jouw vakkennis te onderhouden;
• iedereen die te maken heeft met HSE gaat dezelfde taal spreken;
• korte en bondige HSE-info is 24/7 beschikbaar;
• Je bent beter geïnformeerd over gevaren en risico's op het gebied van HSE;
• meer kennis stelt jou in staat weerwoord te bieden aan Operators;
• Je steunt een gezonde veiligheidscultuur;
• een overzicht van de gevolgde HSE-trainingen en het competentieniveau van jouw medewerkers;
• Je ontvangt een herinnering als een training bijna verloopt;
• minder behoefte aan periodieke training (kostenbesparing);
• minder reizen om de juiste PSL-stempels/stickers te bemachtigen (minder risico en grotere kostenbesparing).

HSElife NL, HSElife Academy en HSElife LARS hebben alle
drie nieuwe promotievideo’s. Je kunt ze bekijken door op de
knop hieronder te klikken.
Bekijk hier het videokanaal
Omdat ons videokanaal wekelijks
groeit, hebben we een archief
gemaakt waarin eerdere edities zijn
terug te vinden. Je kunt het archief
openen via de knop 'ALL VIDEOS'
onder aan de pagina.
3

5

OM TE ONTHOUDEN

Voor jouw eigen veiligheid
OM TE ONTHOUDEN
5Aardgascondensaat
1

De installatie is drukvrij en veilig om in/aan te werken (vraag een
Operator dit aan te tonen)

2

Werk met de wind in de rug en zorg voor goede ventilatie

3

Voorkom open vuur en/of vonken

4

Doe je overall uit tijdens de lunchpauze

5

Gebruik de juiste PBM (zie folder)

in besloten
ruimte
OM TE
ONTHOUDEN
5Werken
1

Zorg voor goede ventilatie en afzuiging

2

Controleer branders, slangen en aansluitingen op lekkage en
zorg voor aarding (plaats cilinders nooit in de besloten ruimte)

3

Gebruik geen gekoppelde slangen in de besloten ruimte en maak
slangen drukloos tijdens pauzes

4

Laat niets achter in de besloten ruimte!

5

Gebruik de juiste PBM (zie folder)

LET OP: Aardgascondensaat damp heeft al bij kleine concentraties een
narcotiserend effect. Verlaat de werkplek direct bij alarm van de gasmeter.

LET OP: Stel zeker dat de besloten ruimte is geïsoleerd van ontstekingsbronnen
(vraag de Operator het te laten zien/aan te tonen) en volg altijd de instructies
van de mangatwacht

gevaren
OM TE ONTHOUDEN
5Elektrische

OM TE ONTHOUDEN
5Flensverbindingen

1

Equipment is uitgeschakeld en geblokkeerd (lock-out/tagout)

1

Pakkingen, bouten en moeren zijn in goede conditie

2

Laat een bevoegde persoon de afsluiting controleren

2

Flenzen zijn goed uitgelijnd

3

Volg de instructies in de vergunning

3

De juiste bout, moer en pakking zijn geselecteerd

4

Tijdelijke stroombronnen zijn bekend en gecontroleerd door een
deskundige

4

De juiste Flens-Pakking combinatie is gekozen

5

5

De boutverbindingen zijn op de juiste wijze aangehaald

Alleen bevoegde personen mogen de stroom weer inschakelen

LET OP: In de HSElife folder staan nog veel meer goede info en tips.
Als gediplomeerd flensmonteur weet je er natuurlijk al alles van,
maar de folder is een handig, kort en bondig naslagwerkje!

LET OP: Wil je meer weten over de taken van een bevoegd persoon?
Lees dan deze folder!
H2S - ZWAVELWATERSTOF

Zwavelwaterstof
TE ONTHOUDEN
5H2SOM
1

Nogepa 0.8 H2S cursus-, of Deltalinqs H2S cursus is verplicht
(2 jaar geldig)

2

Hou windrichting in de gaten middels windzak en bepaal meest
gunstige vluchtroute

3

Draag de H2S-detector in de buurt van je gezicht

4

Weet wat je moet doen in geval van nood (zie instructies folder)

5

Gebruik de juiste PBM (zie folder)
LET OP: Hou de H2S detector en eventueel aanwezige zendapparatuur altijd
minimaal 30cm van elkaar verwijderd.

- Veiligstellen
OM TE ONTHOUDEN
5Procesveiligheid
1

Neem de juiste voorzorgsmaatregelen en controleer ze regelmatig

2

Bespreek de gevaren en beheersmaatregelen met alle uitvoerenden
(toolbox)

3

Doe een LMRA op de werkplek voor aanvang van het werk en na
veranderingen

4

Laat je overtuigen dat de installatie(delen) vrij is/zijn van product,
druk en spanning!

5

Stop het werk bij afwijkingen
LET OP! Operaties maakt de installatie drukvrij en schoon. Desondanks kan er
restproduct (benzeen, kwik, LSA, H2S, etc.) achterblijven. Wees er zeker van dat
er regelmatig metingen worden gedaan

Wil je meer '5 om te onthouden' zien?
Ga naar www.hselifenl.com/nl/hse-items en download de folder of onscreen presentatie.
N.B. Als je deze pagina als poster wilt gebruiken, kun je deze uitprinten in A3-formaat.

