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

NIEUWSBRIEF

VOOR JOU

PERSOONLIJK!

want HSElife is van en voor ons allemaal

HSElife is gepersonaliseerd voor jou
en jouw organisatie
In dit nummer

1. Inleiding - Aanleiding
2. Waarom registeren?
3. Wat kan ik met de HSElife Academy?
4. Kan het beter? We horen het graag!
5. Om nooit te vergeten...

Inleiding - Aanleiding
In deze speciale nieuwsbrief
gaan we nader in op het belang
van HSElife, waarom we willen
dat een ieder zich registreert,
en wat je allemaal kunt doen
met de HSElife Academy.

We roepen ook iedereen op om mee te helpen met de verbetering en verdere ontwikkeling van HSElife, want HSElife
is van en voor ons allemaal.
HSElife is ontstaan om een van de belangrijkste leerpunten
van het tragische Warffum incident te adresseren. Uit het
incident verslag bleek dat de kennis van gevaren van het
werken op een Olie- en Gas locatie onvoldoende was.
In het HSElife systeem worden de gevaren van verschillende (bij)producten en van hoog risico activiteiten op een eenvoudige wijze uitgelegd. Ook zijn er verschillende trainingen
beschikbaar die je informeren over de gevaren die je op
locatie kunt tegenkomen.

Waarom registeren?
We doen het al voor veel abonnementen in ons dagelijkse leven thuis. Het is niet moeilijk
en geeft veel mogelijkheden en gemak. Met HSElife maken we nu ook deze stap en vragen
we iedereen om zich te registeren om trainingen te kunnen doen.
Via HSElife word je op de hoogte gehouden wanneer een
training verloopt en ontvang je één maal per kwartaal de laatste
ontwikkelingen.
Het "Learning and Registration System” (LARS), is 100% veilig en
beschermd je persoonlijke gegevens. De daarvoor aangewezen
personen kunnen zien of je wel of niet een training hebt gevolgd.
De registratie maakt het mogelijk voor de maatschappijen om
online te controleren of men de juiste training heeft gevolgd.
Op termijn hopen we het PSL boekje te kunnen afschaffen en
daarmee een hoop onnodige administratie, reis- en wachttijden
weg te nemen. Het systeem kan direct communiceren met je eigen
Competence Management Systeem.
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Wat kan ik met de

HSElife ACADEMY?
Na de invoering van VCA nemen we, met steun van NOGEPA, met de
HSElife Academy een volgende stap in het verhogen van de kennis van
werknemers werkzaam in onze industrie.
Werkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk voor het geven
van instructies. Door het lidmaatschap HSElife premium,
heeft de werkgever een unieke tool in handen om aan deze
verantwoordelijkheid invulling te geven.
Na implementatie van HSElife Academy, krijgt iedere
werknemer elke maand 5 vragen te beantwoorden via
HSElife Academy die hij of zij eenvoudig kan bezoeken op
ieder device (telefoon of iPad). Middels het beantwoorden
van de vragen bereikt of behoudt de persoon een
kennisniveau (ijzer, brons, zilver, goud of platina).

Het systeem is de afgelopen jaren intensief getest en in
gebruik genomen door o.a. Oranje-Nassau Energy (ONE)
zowel in Nederland als in Engeland.
Om voor ONE te mogen werken is kennisniveau
GOUD verplicht.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden met HSElife Academy die we de komende jaren zullen ontwikkelen.
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Kan het
beter?
We horen het
graag!

Alles kan altijd beter, en dat geldt ook
voor HSElife.
Regelmatig updaten we het systeem en de informatie erin aan om bijvoorbeeld te voldoen aan
veranderende wettelijke eisen zoals we bijvoorbeeld recent voor Benzeen hebben gedaan.
Ook passen we belangrijke leerpunten toe van incidenten die elders in onze industrie gebeuren.
Bijvoorbeeld een van de lessen van een incident in de UK waar werd ontdekt dat aardgascondensaat
een narcotisch effect heeft en het inademen al snel dodelijk kan aflopen.
Zie je zelf mogelijkheden om materialen te verbeteren dan horen we dat graag!
Geef het door aan de Helpdesk via het contactformulier en we noteren je suggestie om mee te
nemen in een volgende update.
Bij deelname aan HSElife worden de handleidingen en QuickStarts ter beschikking gesteld.
Heb je na het lezen van de handleidingen nog vragen neem dan contact op met onze helpdesk via
het contactformulier.

Om nooit te vergeten...
HSElife heeft maar één doel en dat is de professionals op de werkvloer helpen met het
verbeteren van hun kennis van de gevaren van het werken op een Olie- & Gas locatie.
Zo kunnen we incidenten voorkomen want een Warffum mag nooit meer gebeuren!

> hselifenl.com

