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Recent is de manier waarop registratie in HSElife LARS wordt
geregeld aangepast. In deze nieuwsbrief vind je een uitleg van het
proces van registratie vanaf 1 januari 2020.
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Uitleg over
toegang & registratie
HSElife NL biedt eenduidige HSE informatie en HSE (introductie) trainingen voor medewerkers
van Maatschappijen en Contractors, Onshore, Offshore en op kantoor. HSElife NL geeft informatie
waarmee de man of vrouw op de werkvloer veilig kan werken, met aandacht voor gezondheid, milieu
en kwaliteit. Doel: nul incidenten en het uitvoeren en vastleggen van de noodzakelijke trainingen op
eigen naam.
Recent is de manier waarop registratie in HSElife LARS wordt geregeld aangepast. Hieronder vind je
een uitleg van het proces van registratie vanaf 1 januari 2020.
Iedereen die werkt of gaat werken voor één van de leden van NOGEPA (de Olie- en
Gasmaatschappijen, hierna: Maatschappijen) kan, onder voorwaarden, gratis toegang krijgen tot
hselifenl.com.

A. REGISTRATIE VAN PERSONEEL VAN CONTRACTORS
Doelgroep: personeel van Contractors die in opdracht van (een) Maatschappij(en) werkzaamheden uitvoert op
mijnbouwwerken en mijnbouwinstallaties (hierna: locaties) in beheer van een Maatschappij.
1. Ben je al ingeschreven; dan verandert er in principe niets. Maar heb je toch vragen neem dan contact op met de
Helpdesk (info@thewatgroup.com)
2. Wanneer je niet langer werkt bij de organisatie namens welke je was ingeschreven in HSElife LARS, dan vervalt jouw
registratie zodra de geldigheidstermijn van eventueel behaalde trainingscertificaten is verstreken. Wanneer je werkzaam
wordt bij een andere Maatschappij of Contractor, dan kan jouw registratie worden overgezet naar je nieuwe werkgever.
Verzoeken hieromtrent stuur je naar de Helpdesk (info@thewatgroup.com).
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Ga je namens een Contractor werken op een locatie van een Maatschappij en ben je persoonlijk nog niet geregistreerd dan is
een van de volgende mogelijkheden van toepassing:

A1. DE CONTRACTOR IS ALS ORGANISATIE AL GEREGISTREERD
1. Je kunt een persoonlijke registratie doen in HSElife LARS: Stuur een mail naar je Focal point van jouw organisatie (kijk op
hselifenl.com bij inloggen waar je onderaan op de lijst met HSElife Focal Points hier klikt) met daarin aangegeven je naam,
geboortedatum en bij welke deelnemende Maatschappij(en) je gaat werken).
2. Na een controle op juistheid en volledigheid van gegevens wordt door je Focal Point in HSElife LARS een inlogcode en
gebruikershandleiding per email aan je verzonden.
Let op: Eerst log je in en controleer je je persoonlijke gegevens. Vergeet niet om aan te vinken in je account welke
training je moet/gaat volgen. Vink je de te volgen trainingen niet aan, dan worden de trainingen niet geregistreerd in
HSElife LARS.

A2. DE CONTRACTOR IS ALS ORGANISATIE NOG NIET GEREGISTREERD
De stappen hieronder gelden ook wanneer je als zelfstandige (bv. ZZP-er) gaat werken op een locatie van een Maatschappij.
1. Voordat individuele werknemers van Contractors in HSElife LARS geregistreerd kunnen worden, moet de Contractor eerst
als organisatie worden geregistreerd door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Contractor. Bij de registratie
van een Contractor als organisatie wordt de Contractor gevraagd om een Focal Point aan te wijzen die namens het bedrijf
daartoe bevoegd is. De bevoegde vertegenwoordiger moet een e-mail sturen aan info@thewatgroup.com. Je krijgt dan
een inschrijfformulier (geef aan bij welke deelnemende Maatschappij(en) je gaat werken). Na een controle op juistheid en
volledigheid van gegevens van het Focal Point registreert de The WAT Group de Contractor in HSElife LARS.
The WAT Group stuurt het aangewezen Focal Point een inlogcode plus een owner- en gebruikershandleiding toe.
Het Focal Point/owner is aanspreekpunt voor de registratie van medewerkers namens zijn/haar organisatie.
2. Weet je niet of je werkgever in HSElife LARS is geregistreerd? Kijk dan op hselifenl.com bij inloggen waar je onderaan op
de lijst met HSElife Focal Points hier klikt.
3. Wanneer de registratie van de Contractor als organisatie is afgerond, dan kan het Focal Point/owner zelf gebruikers
toevoegen.
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B. VOOR PERSONEEL VAN MAATSCHAPPIJEN (OLIE- EN GASMAATSCHAPPIJEN, LEDEN VAN NOGEPA)
Doelgroep: Personeel van de Maatschappijen (leden van NOGEPA) die werkzaamheden verrichten op mijnbouwwerken en
mijnbouwinstallaties.
1. Ben je al ingeschreven; dan verandert er in principe niets. Maar heb je toch vragen neem dan contact op met je Focal Point/
owner of de Helpdesk (info@thewatgroup.com).
2. Ga je werken op een locatie van je Maatschappij en ben je persoonlijk nog niet geregistreerd dan stuur een mail naar
je Focal Point/owner van jouw Maatschappij. Je krijgt dan een inlogcode van je Focal Point/owner toegestuurd inclusief
de gebruikershandleiding. Let op: Eerst log je in en controleer je je persoonlijke gegevens. Vergeet niet om aan te vinken
in je account welke training je moet/gaat volgen. Vink je de te volgen trainingen niet aan, dan worden de trainingen niet
geregistreerd in HSElife LARS.
3. Wanneer je niet langer werkt bij de Maatschappij namens welke je was ingeschreven in HSElife LARS, dan vervalt je
registratie zodra de geldigheidstermijn van eventueel behaalde trainingscertificaten is verstreken.
Noot: alle informatie heeft betrekking op werknemers van leden van NOGEPA (Maatschappijen) en/of Contractors
die werkzaamheden verrichten op mijnbouwinstallaties of mijnbouwwerken in Nederland onder beheer van deze
Maatschappijen.

CONTROLES OP REGISTRATIES IN HSElife NL
LET OP: Registraties in HSElife LARS op kosten van de Maatschappijen vinden alleen plaats voor (werknemers van) Contractors
die daadwerkelijk in opdracht van de Maatschappijen werkzaamheden uitvoeren op de locatie(s) van Maatschappijen in
Nederland. Voor registraties van andere personen/Contractors brengt de The WAT Group kosten voor lidmaatschap in rekening.
Het Focal Point van de Maatschappij of Contractor is aanspreekpunt voor de registratie van zijn/haar medewerkers en kan een
totaaloverzicht genereren van ingeschreven medewerkers en behaalde trainingen. De Focal Points van de reeds geregistreerde
Contractor organisaties zullen in maart 2020 worden aangeschreven door de The WAT Group met het verzoek om de
deelnemerslijsten te controleren/te schonen. Er zullen regelmatig controles worden uitgevoerd op de registraties in HSElife
LARS. Wij houden daarbij rekening met de geldigheidsduur van de diverse trainingscertificaten van de gebruikers.

De bij HSElife NL aangesloten Maatschappijen ZIJN:
• Dana Petroleum Netherlands B.V.
• Discover Exploration B.V.
• Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
• Neptune Energy Netherlands B.V.
• ONE-Dyas B.V.
• Petrogas E&P Netherlands B.V.
• Rockrose Energy B.V.

• Spirit Energy Nederland B.V.
• TAQA Energy B.V.
• Total E&P Nederland B.V.
• Tulip Oil Netherlands B.V.
• Vermilion Energy Netherlands B.V.
• Wintershall Noordzee B.V.

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

