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NIEUWSBRIEF

Nieuw HSE item is nu beschikbaar!

ATEX

werken in explosiegevaarlijke omgevingen

ATEX zijn Europese richtlijnen voor explosiegevaarlijke omgevingen
en situaties waar een kans is op gas- en stofontploffingsgevaar.
In deze nieuwsbrief lees je alles over HSElife NL documenten die
voor je beschikbaar zijn.
In deze editie
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ALLE INFORMATIE DIE JE NODIG HEBT OM VEILIG TE WERKEN

ATEX

Energy industry standards for professionals on the shop floor

werken in explosiegevaarlijke omgevingen!

Als onderdeel van onze jaarlijkse activiteiten presenteren we met trots, in samenwerking
met de NOGEPA Werkgroep, de nieuwste aanvulling in de HSElife NL Veiligheid,
Gezondheid en Milieu items bibliotheek: ATEX, werken in explosiegevaarlijke omgevingen!
ATEX is een afkorting van de Franse term Atmosphères EXplosibles. Het doel van de ATEX-richtlijnen is om de
veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen. Het gaat hierbij
om de beheersing van de omstandigheden in een explosieve atmosfeer, in situaties waarbij het niet mogelijk
is om door vervanging van stoffen het explosiegevaar weg te nemen.
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Explosiegevaarlijke omgeving
Er zijn drie basisfactoren die een explosie kunnen veroorzaken.
Dit noemen we de branddriehoek:
• brandbaar gas, damp, nevel of stof
• zuurstof of lucht
• ontstekingsbron (elektrische of een niet-elektrische ontstekingsbron)

BRANDSTOF

A6 DIGITALE FOLDER, ONSCREEN PRESENTATIE EN VIDEO MET VRAGEN

TOOLS EN DOCUMENTEN
VOORKOM INCIDENTEN!

Voor jou als HSElife NL-lid hebben we verschillende tools en documenten ontwikkeld die je kunnen helpen
bij je dagelijkse werkzaamheden. Of je nu de juiste informatie zoekt over operationele GRENSWAARDEN,
de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen of speciale aandacht wilt
besteden aan WERKEN IN EXPLOSIEGEVAARLIJKE OMGEVINGEN, samen
met je team... wij hebben het voor je geregeld!

A6 digitale folder
HSE richtlijnen
HSE richtlijnen
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ATEX

Stof, rook en damp

van zware metalen

werken in explosiegevaarlijke omgevingen
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In de digitale folder over ATEX lees je en wat je werkgever moet doen zodat
jij veilig kan werken in een explosiegevaarlijke omgeving, hoe je explosies
voorkomt en welke maatregelen je kunt nemen om explosiegevaar tegen
te gaan. Zoals altijd vind je aan het einde van de folder de 5 belangrijke
punten om te onthouden.
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TOOLS EN DOCUMENTEN
Onscreen presentatie
HSE richtlijnen
WERKVLOER EDITIE

mei 2021

ATEX

Download en gebruik de onscreen presentatie om dit onderwerp voor
te bereiden en te bespreken met je teamleden. Vergeet niet aan het
einde 5 vragen te stellen om te kijken of iedereen op een lijn zit!

werken in explosiegevaarlijke omgevingen
Associated IOGP Life-Saving Rules
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Video en de vragenlijst
Zit je niet graag op de presenteerstoel? Geen probleem,
speel gewoon de video af! De video bevat dezelfde
informatie als de onscreen presentatie. Je team heeft
altijd toegang tot alle informatie over WERKEN IN
EXPLOSIEGEVAARLIJKE OMGEVINGEN. Je kunt ze ook
vragen om de video thuis te bekijken en een snelle
test te doen (vragenlijst). Zo weet je zeker dat ze de
veiligheidsinformatie van dit HSE item kennen.

ACTION FOCUS WEGWIJZER, POSTER EN ACTIVITEITENBLAD

VERGROOT BEWUSTWORDING,
ONTDEK GEVAREN
Er is geen betere manier om een nieuw HSE-item onder de aandacht te brengen dan
er mee aan de slag te gaan! Bij voorkeur voor een paar weken om het item echt de
aandacht te geven die het verdient.

Met de Action Focus kun je inzoomen op de specifieke
gevaren van WERKEN IN EXPLOSIEGEVAARLIJKE
OMGEVINGEN. Combineer het met de andere tools en
documenten (zoals hierboven beschreven), vergroot
de bewustwording en maak het mogelijk om gevaren
te ontdekken. Het enige wat je met je team moet doen
is focussen en een open gesprek met elkaar voeren.
Download en print de ACTION FOCUS wegwijzer, poster
en activiteitenbladen en organiseer een vergadering of
een rondwandeling om potentiële explosiegevaren te
identificeren, te bespreken en weg te nemen.

ATEX

HSELIFENL
Activiteitenformulier

Naam:

A INFORMEER - start Action Focus

Datum:

om te onthouden
Datum:

B OBSERVEER

• Noteer welke gevaren jij ziet en wat de risico’s zijn.
• Vraag je zelf af, en bespreek met collega’s; Is dit normaal? Zou het het ook anders kunnen?
Maak eventueel foto’s van de situatie (vraag toestemming aan de lokatiebeheerder!)

Wegwijzer

voor een succesvolle HSE item Action Focus
Start van de Action Focus
I
INFORMEER
ACTION FOCUS
startsessie

Gebruik de onscreen presentatie
/ video van het item

II

III

IV

V

OBSERVEER

BESPREEK

IMPLEMENTEER

EVALUEER

Gebruik het activiteiten
sheet

Wat is waargenomen en
wat kan beter

Verwerk de bevindingen
in een implementatieplan

Wat hebben we gedaan,
verbeterd en geleerd

Voor degene die de Action Focus wil opstarten zijn de volgende stappen belangrijk!

z.o.z.

1
2
3
4
5

Gebruik alleen gecertificeerd, goedgekeurd en geaard
gereedschap.
Zorg ervoor dat er geen ontstekingsbron is in een
gevaarlijke zone.
Negeer lekken niet maar meld dit meteen bij de
supervisor of sitemanager.
Voer geen heet werk uit binnen 2 uur nadat een
gevaarlijke vloeistof is afgeleverd.
Ruim gemorste vloeistof meteen op.

• Lees vooraf de informatie verwerkt in dit HSE item.
• Gebruik de onscreen presentatie en de video om aan te geven wat het doel, de stappen en
het uiteindelijke resultaat moet zijn. Print het activiteiten sheet uit en gebruik die tijdens de te
nemen acties.
• Ga op onderzoek uit en gebruik daarvoor het activiteiten sheet.
• Bespreek de resultaten en maak waar mogelijk implementatie afspraken.
• Evalueer de Action Focus resultaten, wat hebben we gedaan, wat kan er worden verbeterd en wat
hebben we geleerd. Gebruik het activiteiten sheet.

We wensen iedereen veel succes
met het gebruik en de uitvoering
van de Action Focus

KLIK HIER VOOR DEZE ITEM PAGINA OP HSELIFE NL >

ATEX

• Wat waren voor jou de belangrijkste leerpunten van de sessie?
• Wat zijn je belangrijkste nieuwe inzichten?

Neem ontstekingsbronnen weg als dat mogelijk is. Let daarbij in
het bijzonder op statische elektriciteit. Alleen voldoende opgeleide
personen mogen in een explosiegevaarlijke omgeving werken.

Werk veilig of werk helemaal niet!
Bekijk de video met betrekking tot ATEX
door het scannen van de QR-code en voor meer
informatie ga naar hselifenl.com
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JOUW KENNIS
Het HSElife LEARNING AND REGISTRATION SYSTEM, kort gezegd LARS, is de nieuwste editie van het online
trainings- en certificeringsregistratiesysteem. Het kan op elk apparaat (desktop en mobiel) worden gebruikt om je
trainingscertificaat automatisch te registreren en om je kennis te beheren door geautoriseerd personeel.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• 24/7 overzicht van trainingsresultaten
LEARNING AND REGISTRATION SYSTEM
• Aanvulling van nieuwe trainingsmodules
• Industrie-breed overzicht
• Persoonlijk informatiebeheer
• Beveiligde SSL-informatie
• Scan QR-code voor veilige verificatie
• link naar je eigen CMS (via API) en vice versa
• Inmiddels zijn er meer dan 10.000 registraties gedaan binnen LARS

3.0

optionele module 1 (op aanvraag)

ALTIJD AAN DE TOP
Wat je de afgelopen weken hebt geleerd, verdwijnt net zo gemakkelijk... als je het niet
onderhoudt. HSELIFE ACADEMY is een wetenschappelijk bewezen hulpmiddel voor het
ondersteunen van trainingen waarmee je je kennis op het juiste niveau houdt... op het
hoogst mogelijke niveau.

HSELIFE ACADEMY kan gebruikt worden op elk apparaat > SMARTPHONE, TABLET, COMPUTER,...
optionele module 2 (op aanvraag)

4 OPTIES OM TE COMMUNICEREN

OPS
inform > motivate > activate > improve

Een ander aanvullend instrument van HSElife NL
is OPSLIFE MESSENGER 2.0. Het is een interactief
COMMUNICATIESYSTEEM waarmee de organisatie haar
medewerkers ALERT houdt, hen MOTIVEERT om mee te
doen, hen ACTIVEERT om na te denken en bij te dragen aan
het bereiken van de doelstellingen van de organisatie en
ook om hun werkprocessen, veiligheid en bedrijfscultuur te
VERBETEREN, ... ON-DEMAND!

HSELIFE HELPDESK
Hulp nodig bij het gebruik van LARS of wil je dit registratiesysteem
meteen op de juiste manier in je organisatie implementeren? Laat
het ons weten door een e-mail te sturen naar info@thewatgroup.com

hselifenl.com

