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Veilig, gezond en
milieubewust
Een ongeval zit in een klein hoekje. Jaarlijks zijn er meer dan 250.000 werknemers op de een of andere
manier betrokken bij een bedrijfsongeval. Als werkgever zijn we verplicht te zorgen voor de veiligheid van onze
mensen, maar ook van mensen die ons bedrijf bezoeken. Kennis van de veiligheidsvoorschriften ligt aan de basis van
veilig werken.

Bij Grolsch vinden wij het belangrijk dat iedereen die
’s morgens bij ons binnenkomt, de Brouwerij op dezelfde
wijze weer verlaat, namelijk gezond!
Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van
de voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en
gedrag, hebben wij dit boekje ‘Veiligheids-, milieu- en
gedragsregels’ opgesteld. Hiermee kunnen we ongevallen en schades voorkomen, maar ook aantasting van het
milieu.
De onderwerpen in deze brochure gelden voor alle
medewerkers van Grolsch en derden die onze locatie

bezoeken voor werk of een bezoek. Het is de taak van je
leidinggevende of contactpersoon van Grolsch om je te
informeren over de voor jou geldende voorschriften op
het gebied van veiligheid en milieu.
Voor specifieke vragen kun je contact opnemen met de
SHE-Specialist van Grolsch.
Met deze brochure willen we je op de hoogte te brengen
van onze veiligheids- en milieuregels. Lees daarom dit
boekje goed door.

8.4 	Hoofdbescherming...........................................................................................16
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2

Meldingen

Incidenten,
onveilige handelingen
en/of situaties melden

2.3 Melden van een brand
Als je een brand ontdekt dan druk je direct de dichtstbijzijnde handmelder in en meld je dit meteen via het
interne alarmnummer van de locatie waar je werkt.
Het alarmnummer staat op de telefoontoestellen en op
de uitgereikte veiligheidsflyer van Grolsch.
Probeer hierna de beginnende brand te blussen tot dat
de BHV-er of brandweer is gearriveerd.

Denk hierbij altijd eerst aan je eigen veiligheid.
Ga niet kijken bij een brand. Het is gevaarlijk en je
belemmert het bestrijden van de brand. Als een
ontruimingsalarm wordt gegeven, verlaat dan direct
de installatie of het gebouw en volg de ontruimingsinstructies van de bedrijfshulpverleners of het
productiepersoneel op.

2.4 Melden van onveilige
handelingen en/of situaties

2.5 Melden van
milieu-incidenten

Meld alle incidenten die geleid hebben tot een bijna-ongeval, schade of aantasting van het milieu
direct bij je leidinggevende of contactpersoon van Grolsch. Dit is noodzakelijk om de oorzaak te
achterhalen zodat we maatregelen kunnen nemen om herhaling te voorkomen.
Voor het melden van incidenten gebruik je het standaard incidentenmeldingsformulier, te vinden
op SharePoint van Grolsch. Je leidinggevende of contactpersoon van Grolsch vult het incidentenformulier in. Het afdelingshoofd beoordeelt de gerapporteerde incidenten en zorgt vervolgens
voor een juiste afhandeling.

2.1 Melden van ongevallen
met (ernstig) letsel
Ongevallen met (ernstig) letsel, waarbij directe medische
hulpverlening ter plaatse noodzakelijk is, meld je via het
interne alarmnummer.
Het interne alarmnummer staat ook vermeld op telefoontoestellen van de locatie waar je werkzaam bent en op de
uitgereikte veiligheidsflyer van Grolsch.
Een ernstig ongeval op de openbare weg meld je via het
landelijk alarmnummer 112.

2.2 Melden van een bijna-ongeval
Meld ook bijna-ongevallen aan je leidinggevende of
contactpersoon van Grolsch.

"Maak het
onzichtbare
zichtbaar"

Bedenk dat het verschil tussen een ongeval en bijna-ongeval
vaak een kwestie is van ‘geluk’. Door bijna-ongevallen
te melden en hiervan te leren, kunnen we maatregelen
nemen om herhaling te voorkomen.
Zie het als een ijsberg, alle ongevallen met letsel zijn
zichtbaar aan de bovenkant, alle bijna-ongevallen en
gevaarlijke situaties zitten onder water.
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Zonder deze bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties is
‘gevaar’ niet zichtbaar en kunnen we ook geen preventieve maatregelen treffen om het gevaar aan te pakken.

Onveilige handelingen en/of situaties zijn meestal een
gevolg van menselijke fouten. Constateer je een onveilige
handeling, spreek dan de betreffende persoon hierop
aan. Meld een onveilige situatie bij je leidinggevende of
contactpersoon van Grolsch. In voorkomende gevallen
moet je voor het melden van een onveilige situatie
gebruikmaken van het standaard incidentenmeldingsformulier op SharePoint.

Bij lekkages neem je direct maatregelen om verdere
vervuiling van de werkplek en omgeving te voorkomen.
Lekkages, emissieoverschrijdingen of andere mogelijke
schadelijke gebeurtenissen voor het milieu moet je altijd
direct melden bij het interne alarmnummer, je leidinggevende of contactpersoon van Grolsch.

2.6 Verbetervoorstellen of klachten
Verbetervoorstellen of klachten met betrekking tot veiligheid en/of milieu kun je via een verbeterformulier
melden. Je vindt deze formulieren via SharePoint of vraag ernaar bij je leidinggevende of contactpersoon.

Algemene veiligheids-, milieu- en gedragsregels
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3

Calamiteiten

Bedrijfsnoodorganisatie
Bij een calamiteit gaat op onze locaties een ontruimingsalarm af. Volg dit ontruimingsalarm en de instructies van de bedrijfshulpverleners en/of het productiepersoneel altijd
op. Draai in geval van brand altijd gas- en zuurstofflessen dicht en schakel lasapparatuur
en machines uit.

3.1 Calamiteiten

3.2 Veilig signaal

Om bij calamiteiten snel actie te kunnen ondernemen
en de juiste mensen te informeren, moet een melding bij
het interne alarmnummer binnenkomen - bij de afdeling
Security op ons terrein. Die vormt het communicatiecentrum bij calamiteiten. Security bepaalt of ze externe
hulpdiensten moeten waarschuwen of juist interne
hulpdiensten, zoals BHV-ers en EHBO-ers.

Is een calamiteitsituatie opgeheven dan volgt via de
centrale oproepinstallatie en de BHV-ers een signaal
‘veilig’. Na dit signaal kan iedereen weer terug naar zijn/
haar werkplek gaan.
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Voorzieningen

Brandblusmiddelen
en veiligheidsnoodvoorzieningen

Handel bij een calamiteit als volgt:
• Meld een calamiteit op het interne alarmnummer.
• Bij brand: druk de dichtstbijzijnde handmelder in.
• Bevind je je buiten in de open lucht, verlaat dan de
werkplek en houd rekening met de windrichting.
Let hierbij op windvanen of schoorsteenpluimen.
• Meld je op de aangewezen verzamelplaats op het
terrein en volg hierbij de instructies van de BHV-ers op.
• Bevind je je in een kantoorgebouw, kantoorunit of
werkplaats sluit dan ramen en deuren en wacht nadere
instructies af.
• Volg de instructies van de BHV-ers en productiepersoneel op en blijf rustig.

4.1 Brandblusmiddelen
Brandblusmiddelen, zoals brandkranen, brandslangkasten en brandblussers
moeten altijd vrijgehouden worden van obstakels. Sla in de directe nabijheid
ervan geen goederen of materialen op en parkeer er geen voertuigen.
Brandblussers moeten een geldige keuringssticker (jaarlijks) hebben en altijd
direct inzetbaar zijn.
Brandblushaspels zijn niet geschikt voor dagelijks gebruik en mogen hier dan
ook niet voor gebruikt worden! Gebruik voor schoonmaakwerkzaamheden
speciale voorzieningen die hiervoor bestemd zijn.
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4.2 Veiligheidsnoodvoorzieningen
Houd veiligheidsnoodvoorzieningen
zoals nooddouches en vluchtdeuren
altijd vrij van obstakels. Plaats in de
directe nabijheid geen goederen en/
of andere materialen.
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5

Picto's en regels

Algemene verbodsen gebodsregels en
pictogrammen

5.1 Verbodsregels
Een verbodsbord (rond, wit, rode rand, rode diagonale
streep en zwart pictogram) geeft een verbod aan.
Enkele voorbeelden van verbodsregels bij Grolsch zijn:

Via veiligheidspictogramborden wijzen we je op de geldende verbods- en gebodsregels, de aanwezigheid van reddings- en brandbestrijdingsmiddelen en de risico’s van gevaarlijke stoffen.

• Binnen onze brouwerij geldt een rookverbod. Er mag
alleen gerookt worden op plaatsen die hiervoor aangewezen zijn (zie onderstaande tabel). Het rookbeleid bij
Grolsch is tevens van toepassing op de e-sigaret,
respectievelijk de e-sigaar.

Verbodsbord: een rond wit bord, met rode rand, een rode diagonale streep en een zwart pictogram.

Gebouw

Verboden toegang
voor onbevoegden

Roken
verboden

Gebodsbord: een rond blauw bord met een wit pictogram.
Oogbescherming
verplicht

Gehoorbescherming
verplicht

Waarschuwingspictogram: een driehoekig geel bord met zwarte rand en zwart pictogram.
Bijtende stoffen

Vluchtweg of
nooduitgang

Brandbestrijdingspictogram: een vierkant rood bord met een wit pictogram.
Brandblusapparaat

8

Algemene veiligheids-, milieu- en gedragsregels

Bewakingsloge 	Rookruimte Security (BL1.00.11)

Brandslang

• Bedienen van (proces)apparatuur door onbevoegde
personen is verboden.
• Maken van foto’s en/of filmen zonder toestemming
van een shiftteamleader, afdelingsmanager of afdeling
Corporate Affairs is niet toegestaan.

Brewing/Hoofdkantoor	Rookruimte (HK3.10.03)
	Rookruimte (HK6.20.40)
	Buiten bij de banken naast
de de koperen ketels bij de
hoofdentree

• Het voeren van groot licht op het terrein is niet
toegestaan.

Packaging 	Buiten op het terras van de
greenyards van BV1, BV2, BV3
Pauzeruimte Tankbier (DT1.00.25)

• Het gebruik van radio’s is alleen in overleg met de
leidinggevende toegestaan.

Warehouse 	Buiten bij het Logistiek
Centrum bij deurnummer 12
	Rookruimte Logistiek Centrum
begane grond

Ontvlambare stoffen

Reddingsbord: een rechthoekig of vierkant groen bord met een wit pictogram.
Nooddouche

Ruimte

• Het meenemen, bij zich hebben en/of het gebruiken
en onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken of
drugs op het werk is verboden. Wordt geconstateerd
bij een (externe) medewerker dat hij onder invloed is,
dan wordt na een gesprek bepaald welke disciplinaire
maatregelen worden toegepast.

• Het is niet toegestaan om motoren warm te laten
draaien anders dan voor het leveren van remdruk.

• Het dragen van apparatuur om muziek te luisteren is
niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan om in productieruimten een
persoonlijke mobiele of smartphone te dragen of te
gebruiken.

5.2 Gebodsregels
Een gebodsregel is een dringend verzoek om ergens aan te voldoen. De borden zijn rond, blauw,
met een wit pictogram. Enkele voorbeelden van opgestelde gebodsregels zijn:
• Volg de instructies van de Security en Receptie op.
• Draag je toegangspas altijd zichtbaar bij je.
•O
 nderteken indien nodig een werkvergunning en
bespreek deze voor aanvang van de werkzaamheden
met je Grolsch contactpersoon.
• Houd je aan de verkeersregels op terreinen en openbare
weg.
• Houd je aan voorschriften, signalen, afscherming
en aanwijzingen.

• Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Volg de veiligheids- en hygiëneregels op zoals deze zijn
opgenomen op de instructieborden op de locatie.
• Heftrucks hebben altijd voorrang.
• Houd vluchtwegen en veiligheidsnoodvoorzieningen
altijd vrij.
• Respecteer afzettingen en markeringen.
• Houd je werkplek schoon en netjes.

Algemene veiligheids-, milieu- en gedragsregels
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6

Regels

6.3 Loop- en fietsroutes

Toegangsregels
Je mag de locaties van Grolsch uitsluitend via de aangewezen personeelsingangen binnengaan. Voor bezoekers,
excursies en de eigen medewerkers zijn aparte parkeerplaatsen gereserveerd. Probeer je hier aan te houden.

Looproutes op productielocaties
van Grolsch worden aangegeven
door middel van belijning en/of
pictogramborden.
Het fietsen op het buitenterrein is
alleen toegestaan als je veiligheidsschoenen en een veiligheidshesje
draagt. Houd je hierbij wel aan de
algemeen geldende verkeersregels.
Fietsen in productieafdelingen is
niet toegestaan.

6.1 Toegang tot het terrein
Op een aantal locaties van Grolsch gebruiken we voor het
betreden en verlaten van het terrein een geautomatiseerd
toegangsregistratiesysteem.
Op locaties waar geen toegangspas gebuikt wordt meld
je je dagelijks aan en af bij je leidinggevende of contactpersoon van Grolsch. Bij verlies of het niet inleveren van
een toegangspas brengen we de kostprijs in rekening.

6.2 Toegangspas en sleutels
Om het terrein of de gebouwen te kunnen betreden,
moet je een persoonsgebonden toegangspas hebben.
Dit is een elektronische ‘sleutel’ waarmee deuren,
tourniquets en slagbomen geopend kunnen worden.
Deze toegangspas ontvang je op je eerste werkdag bij
Grolsch. Voor vaste medewerkers is dat een persoonsgebonden pas. Voor derden is dit een bezoekerspas of
een pas voor bepaalde tijd. Deze pas mag je niet aan
andere personen afgeven of gebruiken om toegang te
krijgen tot de locatie buiten dienst- of werktijden.
Elke locatie van Grolsch heeft een eigen sleutelplan.
De uitgifte van sleutels loopt via je leidinggevende
en/of contactpersoon van Grolsch. Wees zuinig op je
sleutel en meld verlies of diefstal bij je leidinggevende.
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6.4 Verkeersregels op terreinen
Op het brouwerijterrein gelden
de voorschriften uit de Wegen
Verkeerswet en het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens.
Er zijn echter wel een aantal
afwijkingen:

• De maximumsnelheid is
30 km/uur (tenzij dit anders
wordt aangegeven).
• Heftrucks hebben altijd
voorrang.
• Het is verboden om zonder
heftruckcertificaat en zonder
toestemming op een heftruck
te rijden.
• Iedereen dient zich te houden
aan de geplaatste verkeersborden.
• Volg altijd de route-, parkeeren/of loopinstructies van de
Security/ Receptie op.

• Het is toegestaan om op het
brouwerijterrein te fietsen.
•O
 p het brouwerijterrein (achter
de slagboom en het Utilitiesterrein) is het dragen van een
veiligheidshesje en veiligheidsschoenen verplicht.
• Blokkeer nooit wegen, uitgangen
van gebouwen, installaties,
brandblusmiddelen en/of
vluchtwegen.
• Parkeer voertuigen uitsluitend
op plaatsen waar dit is toegestaan.

6.5 Parkeren van privé auto’s, motoren en
(brom-)fietsen
Parkeer privéauto’s, motoren en (brom)fietsen uitsluitend op de hiervoor
aangewezen plaatsen.
Aannemerspersoneel parkeert de auto’s op de daarvoor aangewezen
parkeerplaatsen.
Indien er geen parkeerplaatsen aanwezig zijn, wordt op de werkvergunning
aangegeven waar voertuigen mogen worden geparkeerd.

Algemene veiligheids-, milieu- en gedragsregels
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Regels

7

Bedrijfsterrein

Werken op het
bedrijfsterrein

Om goed zichtbaar te zijn voor weggebruikers zijn medewerkers van de
afdeling Warehouse - het buitenterrein van Grolsch achter de slagboomverplicht om een veiligheidshesje en
veiligheidsschoenen te dragen.

7.1 Productieafdeling of
installaties betreden
6.6 Bedrijfsfietsen
Bedrijfsfietsen moeten in goede staat van onderhoud
verkeren, ze worden gestald in de daarvoor bestemde
fietsrekken of opstelplaatsen.

6.7 Privégebruik bedrijfseigendommen, controle en visitatie
Bedrijfseigendommen (auto’s, materiaal, gereedschappen
enz.) worden niet gebruikt voor privédoeleinden, tenzij
de leiding daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
Iedere medewerker die dergelijke materialen mee wil
nemen, ontvangt hiervoor een correct ingevulde passeerbon. De bevoegde leidinggevende zal deze bon aftekenen.
Verlaat je het terrein met het materiaal of gereedschap
van de brouwerij, dan tekent de afdeling Security of de
Receptie van het Hoofdkantoor de volledig ingevulde
‘passeerbon’ af. Zij nemen de bon aan en sturen deze
terug naar het hoofd van dienst. Wanneer je het geleende
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materiaal of gereedschap terugbrengt, meld je dat
bij degene die de ‘passeerbon’ heeft uitgeschreven en
ondertekend.
Ter bescherming van de bedrijfseigendommen hebben
de Securitymedewerkers toestemming om voertuigen,
aktetassen en/of tassen te visiteren. Als je dit weigert
wordt dit gerapporteerd aan de afdelingsmanager en
kan je de toegang tot de terreinen ontzegd worden.
Wat zonder geldige passeerbon wordt meegenomen,
beschouwen we bij ontdekking als diefstal.

Meld je bij het betreden van productieafdelingen of installaties bij de
betreffende verantwoordelijke.
Dit geldt ook voor Grolsch-medewerkers van een andere afdeling,
die een productie-installatie met
gasten willen bezoeken. Betreed geen
plaatsen of gebouwen waar je niet
mag komen.

7.2 Werkvergunningen
Voor het uitvoeren van onderhouds-, revisie- en/of nieuwbouwwerkzaamheden op locaties van Grolsch geldt een
werkvergunningsprocedure. De verantwoordelijke van
de installatie waar je gaat werken, geeft jou een werkvergunning. Zonder zijn/haar toestemming mag je geen
werkzaamheden uitvoeren.
Zorg dat je werkvergunning op de werkplek aanwezig is.
Het geeft namelijk aan welke maatregelen noodzakelijk
zijn voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden.
Enkele voorbeelden waarvoor een schriftelijke werkvergunning noodzakelijk is:

• Werkzaamheden waarbij procesinstallatiedelen veiliggesteld moeten worden.
• Werkzaamheden die kunnen leiden tot brand en/of
explosie (heet werk).
• Werkzaamheden waarbij gas- en/of zuurstofmetingen
noodzakelijk zijn.
• Werken in besloten ruimten.
• Werken aan opslagtanks.
• Graafwerkzaamheden.
• Werken op hoogte.
• Werken met chemicaliën.

Algemene veiligheids-, milieu- en gedragsregels
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Bedrijfsterrein

7.3 Werkvergunning inleveren
Aan het einde van de werktijd en na afloop van het
karwei meld je je weer af en lever je de werkvergunning
afgetekend in bij degene die hem aan je heeft gegeven.
Bij een ontruimingsalarm wordt het werk onderbroken
en vervallen de uitgegeven werkvergunningen.

Nadat de werkplek weer is vrijgegeven, worden de werkvergunningen door de verstrekker opnieuw beoordeeld.
Pas na zijn/haar toestemming mag je de werkzaamheden
weer hervatten.

7.4 Procesinstallaties veiligstellen

7.5 Elektrische schakelapparatuur

Wanneer delen van een procesinstallatie veiliggesteld
moeten worden, neem je contact op met de verantwoordelijke van de installatie waar je gaat werken.

Blijf van elektrische schakelapparatuur en installaties af.
Alleen bevoegde personen mogen elektrische aansluitingen aan- en/of afkoppelen na toestemming van de
Installatieverantwoordelijke.

Het zelf bedienen van werkschakelaars,
machines, pompen, afsluiters e.d. door nietproductiepersoneel is verboden!
Aansluitingen op het utility-net zoals: lucht, water,
stoom, stikstof, etc. mogen alleen op aanwijzing en na
toestemming van de verantwoordelijke van de installatie
uitgevoerd worden.

Alleen bevoegde, aangewezen personen mogen werkzaamheden uitvoeren in laag- en/of hoogspanningsruimten.
Deze personen zijn aangewezen door de Technisch
Directeur en de Installatieverantwoordelijke van Grolsch.

8

Bescherming

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden kunnen zich gevaarlijke situaties
voordoen. Om risico’s te minimaliseren kan het gebruik van beschermingsmiddelen
noodzakelijk zijn.

De belangrijkste gevaren bij Grolsch zijn:
• In aanraking komen met glas.
• Vallen, uitglijden en struikelen.
• Verstikking door kooldioxide (CO2), H2S
en Ammonia (NH3).
• Werken op hoogte/valgevaar.
• Werken met chemicaliën/letsel door contact
met chemicaliën.
• Werken in besloten ruimten.
• Mobiele transportmiddelen.
• Elektrocutiegevaar.
• Beknellingsgevaar.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
is aangegeven in voorschriften, werkvergunningen, op
pictogramborden en/of via specifieke werkinstructies.
In de brouwerij geven zones aan welke persoonlijke
beschermingsmiddelen je moet dragen.
Er zijn Gele, Groene en Rode Zones.
In onderstaand overzicht zie je wat het inhoudt.

Gele Zone

Groene Zone

Rode Zone

Diverse magazijnen (o.a. reclame-,
volgoed-, leeggoed- en centraal
magazijn), technische dienst, Utilities,
ompakruimte en restbierlokaal.

Ruimtes waar grondstoffen en
ingrediënten worden bewerkt en
opgeslagen: o.a. gehele bierbereiding,
(mini)laboratorium, opslagruimtes
van grondstoffen en chemicaliën en
de servicegang Bierverwerking.

Afdelingen waar men met open
product in aanraking komt: alle vulafdelingen in de bierverwerking vanaf
de servicegang en het tankbierlokaal.

- draag veiligheidsschoenen
- draag bedrijfskleding
- eten en drinken niet toegestaan
- draag bedrijfskleding
- draag horloges en sieraden niet zichtbaar
- was handen regelmatig
- gereedschap en te monteren materiaal moet schoon zijn
- desinfecteer handen
- draag een haarnetje tijdens
Productie
- veiligheidsbril en gehoorbescherming verplicht

14
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Bescherming
8.1 Bescherming van ogen en gezicht

8.5 Handbescherming

• Daar waar dit is aangegeven (borden).
• Bij werkzaamheden waar je schadelijke stoffen of glas in je ogen kunt krijgen.
• Bij het uitvoeren van verspanende handelingen.
• Bij las- of slijpwerkzaamheden.
• Bij werkzaamheden met chemicaliën/gevaarlijke
stoffen gebruik je een ruimzichtbril of gelaatsscherm.

• Bij werkzaamheden waar je in contact kunt komen met glas.
• Bij werkzaamheden waar je in contact kunt komen met andere scherpe voorwerpen.
• Bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en chemicaliën.

8.2 Adembescherming

8.6 Voetbescherming

• Daar waar het is aangegeven (borden).
• Bij het betreden van bepaalde ruimten bij noodsituaties.
• Bij werkzaamheden waar stof vrijkomt.
• Bij het betreden van ruimten waar CO2 aanwezig kan zijn, neem je
persoonlijke meetapparatuur mee die de g
. asconcentratie continu meet.
• Bij normale bedrijfsomstandigheden hoef je geen adembescherming
te dragen.

• Daar waar dit is aangegeven op borden met pictogrammen.
• Bij het tillen en verplaatsen van zware voorwerpen.
• Daar waar werkzaamheden zijn waar je voet bekneld kan raken of in
uitstekende delen getrapt kan worden.
• Op het gehele buitenterrein van Grolsch (parkeerplaats hoofdingang uitgezonderd).
• Werken met chemicaliën (veiligheidslaarzen).

Waar moet je verplicht een veiligheidsbril/gezichtsbescherming dragen?

Waar ben je verplicht adembescherming te dragen?

8.3 Gehoorbescherming

Wanneer ben je verplicht om handbescherming te dragen?

LET OP: Naast de ‘gewone’ werkhandschoenen zijn er speciale handschoenen
verkrijgbaar, die beschermen tegen glassplinters en/of chemicaliën!

Wanneer ben je verplicht om voetbescherming te dragen?

LET OP: bij Grolsch is het type S3 (schoen met stalen neus, oliebestendig en
ondoordringbare zool) veiligheidsschoen verplicht!

Wanneer ben je verplicht om gehoorbescherming te dragen?
• Daar waar dit is aangegeven op borden met pictogrammen.
• Bij een geluidsniveau boven de 85 dB(A).
• Op alle lijnen in Packaging, bij slijpwerkzaamheden, pneumatisch gereedschap
of andere werkzaamheden waarbij een hoog (hoger dan 85 dB(A)) geluidsniveau
ontstaat.

LET OP: bij blootstelling aan 80 dB(A) treedt er al gehoorbeschadiging op. Als je op
een werkdag van 8 uur een half uur je gehoorbescherming niet draagt, loop je al
dusdanige schade op dat het nut van bescherming voor de rest van de dag 0 is.
HULP: Kun je elkaar op 1 meter afstand niet verstaan, dan is het geluidsniveau hoger
dan 80 dB(A).

8.7 Valbescherming

Wanneer ben je verplicht om valbescherming te dragen?
• Bij het werken op hoogte (boven 2,5 m) waarbij valgevaar aanwezig is.
• Bij het betreden van besloten ruimten, waarbij het redden van personeel
uit de ruimte moeilijk is.
• Bij bijzondere werkzaamheden zoals: werken op hoogte, werken in besloten ruimte.

LET OP: voor het gebruik van een valharnas is een instructie voor gebruik verplicht!

8.8 Beschermende kleding/werkkleding
Wanneer ben je verplicht om werkkleding te dragen?

8.4 Hoofdbescherming

Wanneer ben je verplicht een helm te dragen?
• Bij werkzaamheden waar vallende voorwerpen mogelijk zijn (hijsen/heffen, e.d.).
• Bij werkzaamheden waar meerdere partijen boven elkaar werken.
• Bij normale werkomstandigheden is het dragen van een helm niet noodzakelijk.

• Daar waar dit is aangegeven op de borden met pictogrammen, dit is in alle
productieruimten het geval.
• Bij bijzondere werkzaamheden zoals lassen of werken met chemicaliën dient
aanvullende kleding te worden gedragen.
• Voor bezoekers van kantoor of buitenfirma’s zijn witte jassen en schoenen op
de verschillende afdelingen beschikbaar.

LET OP: Werkkleding dient ‘netjes’ en ‘gesloten’ gedragen te worden. Instructies van
de verplichte werkkleding is bij uw leidinggevende of contactpersoon te verkrijgen.

16
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Besloten ruimten

9

Gevaarlijke stoffen

Werken in
besloten ruimten

Wanneer je werkt in een besloten ruimte moet je altijd
rekening houden met de risico’s van zuurstofgebrek ofwel
verstikkingsgevaar. De gevolgen daarvan kunnen ernstig
zijn en zelfs tot blijvend letsel of erger leiden.

Kenmerken van besloten ruimten zijn:
moeilijk toegankelijk, beperkte ventilatie, geen direct daglicht, slecht contact met buiten, moeilijke bereikbaarheid
in geval van vluchten of het redden van personen.
Verstikking komt door een tekort aan zuurstof.
Een zuurstoftekort kan op verschillende manieren in
ruimten ontstaan, t.w. door:
• chemische reactie zoals roesten, uitharden van kitten
en verven.
• biologische reacties zoals gisten, rottingsprocessen,
het kiemen van granen en zaden.
• het gebruik van inerte gassen binnen een gesloten
ruimte.
Vanwege bovengenoemde gevaren is er voor het werken
in besloten ruimten een apart veiligheidsvoorschrift
opgesteld. Een werkvergunning is altijd verplicht. Je
leidinggevende en/of contactpersoon van Grolsch moet
je hierover inlichten. Betreed nooit alleen een besloten
ruimte zonder dat er een ‘mangatwacht’ of ‘buitenwacht’
aanwezig is en gasmetingen zijn uitgevoerd.
Enkele voorbeelden van besloten ruimten bij Grolsch zijn:
opslagtanks, brouwketels, stoomvaten, flessenwassers,
pasteurs, tank- en vacuümwagens, riolen en kruipkelders.

9.1 Veilige spanning
Werk je in besloten ruimten met elektrisch gereedschap en/of verlichting?
Dan mag je uitsluitend een veilige spanning van
maximaal 50 volt wisselspanning of 120 volt gelijkspanning gebruiken. Dit om elektrocutiegevaar te
voorkomen.

18
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Werken met
gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen op het werk kunnen mogelijk gevaar
opleveren voor je veiligheid en gezondheid. Deze stoffen
komen voor in verpakte producten, zoals schoonmaakmiddelen, kitten, verven en smeermiddelen. Er kunnen
ook gevaarlijke stoffen tijdens het werk ontstaan.
Voorbeelden hiervan zijn lasrook, hout- en kwartsstof en
dieselmotoremissie.
De risico’s van gevaarlijke stoffen zijn divers: giftig,
agressief, irriterend, brandgevaarlijk, kankerverwekkend,
bedwelmend, explosief of van invloed op de voortplanting. Dit alles is afhankelijk van het type stof, van
de dosis en van de omstandigheden. Gezondheidsklachten kunnen direct optreden, maar ook pas na jaren
verschijnen en/of verergeren als je er langdurig aan
blootgesteld bent geweest.
Op de locatie van Grolsch kun je te maken krijgen
met gevaarlijke stoffen. Deze herken je aan de gevaarpictogrammen. Houd je bij het werken met gevaarlijke
stoffen aan de gebruiksaanwijzingen en opgestelde
veiligheidsvoorschriften.
Gebruik altijd de voorgeschreven persoonlijke
beschermingsmiddelen en eet nooit tijdens het
werken met gevaarlijke stoffen!
Heb je vragen over stoffen waarmee je in
aanraking kunt komen, neem dan contact
op met je leidinggevende of contactpersoon
van Grolsch.

Algemene veiligheids-, milieu- en gedragsregels
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Gevaarlijke stoffen

10.1 Aanduiding gevaarlijke stoffen
Oxiderende of brandbevorderende stoffen
Deze stoffen reageren zeer gemakkelijk met andere
stoffen. De warmte-ontwikkeling die hierdoor ontstaat
kan in combinatie met licht ontvlambare stoffen brand
veroorzaken. Ook kunnen oxiderende stoffen inwerken
op huid en kleding.

Brandbevorderend

Explosie

Brandgevaarlijk

Giftig

(Zeer) brandgevaarlijke stoffen
Deze stoffen kunnen makkelijk brand of explosies
veroorzaken als ze in contact komen met vonken of open
vuur. Voorbeelden: thinner, diverse spuitbussen, e.d..
Explosieve stoffen
Deze stoffen zijn ontplofbare vaste of vloeibare stoffen.
Deze stoffen kunnen in zeer korte tijd een ontledings- of
verbrandingsreactie ondergaan. Hierbij ontstaat gas
met een veel groter volume dan de oorspronkelijke stof.
Een explosie is het gevolg.

11

Valgevaar

Werken op hoogte
Vallen is een van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen.
Een werkplek waar het gevaar bestaat om 2,50 meter of meer te vallen,
betekent een verhoogd risico met mogelijk fatale gevolgen.
Risico’s van werken op hoogte:
• Vallen van hoogte.
• Vallen door opening van werkvloer.
• Getroffen worden door een vallend
voorwerp.
• Mogelijk langere vluchtweg bij
calamiteiten.

Om valgevaar te voorkomen, zijn bij het
werken op hoogte gekeurde hulpmiddelen noodzakelijk, zoals een steiger, ladder,
hoogwerker of valbescherming.

(Zeer) giftige stoffen
Als je deze stoffen inademt, inslikt of via de huid
opneemt, kan dat ernstige schade aan je gezondheid
veroorzaken met kans op een dodelijke afloop.

Houder onder druk

Lange termijnsgzondheidsschade

20

Irriterend

Milieuschadelijk
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Irriterende of schadelijke stoffen
Deze stoffen veroorzaken ontstekingen wanneer ze direct,
langdurig of herhaaldelijk in aanraking komen met de
huid of slijmvliezen. Bij inademing, inslikken of opname
door de huid zijn de gevaren van beperkte aard.
Lange termijngezondheidsschade
Bepaalde stoffen, zoals kankerverwekkende stoffen en
asbest, veroorzaken op lange termijn pas schade aan je
lichaam.
Milieuschadelijke stoffen
Deze stoffen kunnen direct of na verloop van tijd schadelijk zijn voor het milieu (lucht, water of bodem).

Algemene veiligheids-, milieu- en gedragsregels
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Valgevaar

11.1 Gebruik van ladders en trappen

11.3 Gebruik van rolsteigers

Gebruik ladders en trappen alleen voor het uitvoeren van
lichte werkzaamheden. Voor het gebruik ervan gelden de
volgende veiligheidsregels:

Rolsteigers mogen alleen worden opgebouwd en afgebroken door personen die bekend zijn met de opbouw en
gebruiksaanwijzingen. Bij het gebruik van de rolsteiger
gelden de volgende veiligheidsregels:

• Een ladder in werkplaatsen, brouwerij of installaties van
Grolsch is maximaal 7 meter lang.
• Gebruik alleen goedgekeurde ladders of trappen - die
herken je aan de keuringssticker.
Gebruik geen beschadigde ladders of trappen.
• Stel een ladder op onder een hellingshoek van 65°
tot 75°.
• Zet een ladder of trap op een vlakke ondergrond, om
wegglijden en/of omvallen te voorkomen.
• Ga op een ladder nooit hoger staan dan de vierde
sport van bovenaf.
• Ladders moeten minstens 1 meter boven de werkvloer
van de toegangsplaats uitsteken.
• Ladders en trappen moeten jaarlijks gekeurd worden
en voorzien zijn van een geldige keuringssticker.
Het beklimmen van installaties, voertuigen, heftrucks
en/of (afval)containers is alleen toegestaan via de
aangebrachte hulpvoorzieningen. Gebruik dus bijvoorbeeld geen metalen vaten, houten pallets en/of houten
kisten of de lepels van een heftruck om ergens bij te
kunnen. Gebruik bij het schoonmaken van voertuigen,
heftrucks en/of bij het aanbrengen van afdekzeilen op
afvalcontainers, de aanwezige hulpmiddelen.

• Let erop, dat de vloer waarop de rolsteiger moet komen
te staan, vlak en egaal is.
• Buiten mag een rolsteiger tot een maximale hoogte van
8 meter worden opgebouwd.
• Binnen mag een rolsteiger tot een maximale hoogte
van 12 meter worden opgebouwd. Met ‘binnen’ wordt
bedoeld dat de rolsteiger geen wind kan vangen.

11.4 Gebruik van hoogwerkers

Bierkratten en pallets
zijn geen goedgekeurde
hulpmiddelen!

Bierkratten en pallets zijn geen goedgekeurde hulpmiddelen en mogen dus niet gebruikt worden om als
trap of opstapje te dienen.

11.2 Gebruik van stalen steigers
Alleen deskundige werknemers van een steigerbouwfirma mogen stalen steigers opbouwen, wijzigen of
afbreken. Bij het gebruik van de stalen steiger gelden
de volgende veiligheidsregels:
• Controleer regelmatig de leuningen en werkvloeren op
hun doelmatigheid wanneer je de steiger betreedt.
• Let erop dat de werkvloeren volledig dicht zijn en dat
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• De maximale hoogte, waaronder een rolsteiger
verplaatst mag worden, is 8 meter.
• Een rolsteiger mag uitsluitend via handkracht
verplaatst worden. Tijdens het verplaatsen mogen
er geen mensen op de rolsteiger zijn.
• De werkvloer moet vastliggen, zodat het opwaaien en/
of verschuiven wordt voorkomen.
• Voordat je de rolsteiger opgaat moeten de wielen tegen
ongewild verrijden zijn geblokkeerd.
• Beklim een rolsteiger alleen via de binnenzijde, dus
nooit buitenom.

steigerplanken niet kunnen opwippen.
• Werkvloeren moeten voorzien zijn van kantplanken.
•B
 etreed stalen steigers pas wanneer de toegangstrap een vrijgavelabel of ‘scafftag’ heeft.
• Voldoet de steiger niet meer aan de gestelde
veiligheidseisen, verwijder dan het vrijgavelabel
uit de houder en lever het in bij je leidinggevende
of contactpersoon van Grolsch.

Alleen gebruikers met een geldig certificaat
‘werken met een hoogwerker’, mogen hoogwerkers
bedienen. Voor het werken met een hoogwerker
gelden de volgende veiligheidsregels:
• Controleer de hoogwerker voordat je hem gaat
bedienen.
• Gebruik een harnasgordel.
• Stel hoogwerkers op een vlakke ondergrond op.
• Laat nooit een onbevoegd persoon de hoogwerker
bedienen.
• Het is verboden om een hoogwerker te gebruiken
als hijskraan.
• Bij windkracht 6 of hoger mag je niet met een
hoogwerker werken (afhankelijk van de werkpleksituatie kan dit ook lager zijn).
• De locatie waar met een hoogwerker wordt gewerkt, dient te worden afgezet om botsingen
te voorkomen.
• De hoogwerker moet voorzien zijn van een
geldige keuringssticker.


11.5 Gebruik van
valbeveiligingsmiddelen
 erk je op hoogte en kun je geen gebruik maken van
W
een ladder, steiger of hoogwerker? En is er ook nog
valgevaar? Dan ben je verplicht valbeveiligingsmiddelen
(harnasgordel) te gebruiken.
Deze gordel is ook verplicht bij het werken vanuit een
hangsteiger, werkbak of telescoophoogwerker.
Gebruikers van een valharnas moeten een instructie
volgen over het juiste gebruik ervan. Verkeerd gebruik
kan zeer nare gevolgen hebben!

Algemene veiligheids-, milieu- en gedragsregels
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Arbeidsmiddelen

12

Machines, handgereedschappen, las- en
snijbrandapparatuur

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt
worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties. Om veilig en gezond te kunnen werken moeten
deze arbeidsmiddelen in goede staat verkeren en op de juiste manier
gebruikt worden. Zowel werkgevers als werknemers zijn verplicht de voorschriften na te leven.

leidinggevende of contactpersoon
van Grolsch.
•C
 onstateer je gebreken, ga dan niet
met het apparaat aan het werk.
•H
 et is verboden om aangebrachte
beveiligingen op machines en
handgereedschappen te verwijderen of uit te schakelen.
• Laat handgereedschappen aan het
einde van de werkdag niet onbeheerd achter, maar berg ze altijd op
de juiste wijze op.

Hijswerkzaamheden
Het belangrijkste risico bij hijswerkzaamheden is dat de last naar
beneden valt, met alle gevolgen van dien. Om veilig te hijsen is een
aantal zaken van belang.

Gebruik bij hijswerkzaamheden
uitsluitend goedgekeurde hijsmiddelen. Bevestig nooit zomaar
een takel of hijslier aan leuningwerk
van een loopbordes, procesleiding
en/of een ander willekeurig punt.
Dat mag alleen met speciaal
daarvoor aangebrachte hijsvoorzieningen. Het bevestigen van

12.1 Machines en handgereedschappen
Voor het werken met machines en
handgereedschappen geldt een aantal algemene veiligheidsregels:
• Machines en handgereedschappen
moeten goed onderhouden zijn en
• voorzien zijn van een geldige
keuringssticker conform NEN 3140.
• Gebruik geen machines en/of
handgereedschappen die gebreken
vertonen.
• Controleer regelmatig het gereedschap. Meld gebreken bij je

13

Hijsen

hijsmiddelen aan procesleidingen
en/of bordesleuningen is niet toegestaan. Zet bij hijswerkzaamheden
met mobiele kranen het hijsgebied
af, er mogen geen personen in het
hijsgebied komen.
Kraanmachinisten van mobiele
kranen moeten een geldig hijs-

bewijs van deskundigheid of een
TCVT vakbekwaamheidscertificaat
(Toezicht Certificatie Verticaal
Transport) hebben. Chauffeurs van
autolaadkranen moeten in het bezit
zijn van een vakbekwaamheidscertificaat, dat is uitgegeven door
een erkend opleidingsinstituut.

12.2 Las- en snijbrandapparatuur
Laat las- en snijbrandapparatuur
bij korte of langdurige afwezigheid
en aan het einde van de werkdag
spanningsloos en/of drukvrij achter
op de werkplek. Controleer gas- en
zuurstofslangen voor het gebruik op
gebreken en/of lekkages. Gasflessen
moeten een vlamdover hebben.
Bij las-, slijp- en/of snijbrandwerkzaamheden moet altijd een
goedgekeurde brandblusser op de
werkplek aanwezig zijn. Gebruik geen
brandblusser van een vast punt uit
een installatie of gebouw.
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Arbeidsmiddelen

14

Werken met
vorkheftrucks en
rangeervoertuigen

Alleen gebruikers met een geldig certificaat mogen een vorkheftruck of rangeervoertuig
besturen. Voor het werken met een vorkheftruck of rangeervoertuig gelden de volgende
veiligheidsregels:
• Gebruik een vorkheftruck of rangeervoertuig alleen voor de doeleinden waarvoor deze
is ingericht;
• Heeft de vorkheftruck of het rangeervoertuig een veiligheidsgordel, dan moet je die als
bestuurder verplicht gebruiken;
• Laat geen personen meerijden;
• Zet het voertuig tijdens het parkeren op de handrem, laat de lepels van de vorkheftruck
in de ‘voorover’-stand op de grond zakken en zet de motor af;
• Verplaats geen lasten die zwaarder zijn dan de maximale toegestane werklast.

Werkhouding

15

Dynamische
werkhouding
Een dynamische werkhouding kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Denk aan
eenzelfde beweging die te vaak achter elkaar wordt uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij kappers, metselaars, schilders en mensen die met computers werken.
Hierdoor ontstaat overbelasting van de spieren en gewrichten die op den duur
klachten aan rug, nek of ledematen veroorzaken. Ook tillen, dragen, duwen en
trekken kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten.

15.1 Tillen en dragen
Werknemers die elke dag voorwerpen tillen of
dragen, hebben een grote kans op (blijvende) rugklachten. Het is dus belangrijk om de belasting
zo veel mogelijk te beperken en de werkzaamheden verantwoord te verrichten. Werkgevers zijn
verplicht om maatregelen te treffen zodat werk-
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nemers veilig kunnen tillen en dragen.
Bij Grolsch is per afdeling een RI&E beschikbaar
waarin de risico’s van tillen en dragen zijn beschreven met de daarbij behorende maatregelen.
Vuistregel is: maximaal 25 kg tillen.

15.2 Duwen en trekken

15.3 Repeterende handelingen

Het duwen of trekken van voorwerpen – ook als deze
op wielen staan – vraagt veel energie en kan leiden tot
overbelasting en gezondheidsklachten. Het is daarom
belangrijk om op een verantwoorde manier te werken.
Bij Grolsch is per afdeling een RI&E beschikbaar waarin
de risico’s van duwen en trekken zijn beschreven met de
daarbij behorende maatregelen.

Werknemers die aan de lopende band staan, caissières
die boodschappen langs een scanner halen en slagers die
vlees uitbenen. Allemaal verrichten ze handelingen die
binnen enkele secondes voortdurend worden herhaald.
Op den duur kan dat tot gezondheidsklachten leiden.
Bij Grolsch is per afdeling een RI&E beschikbaar waarin
de risico’s van repeterende handelingen zijn beschreven
met de daarbij behorende maatregelen.
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KANTOREN

17

Gezondheid

Gezondheid en
persoonlijke hygiëne

17.1 Gezondheid

16

Zorg dat je, voordat je begint met werken, weet met welke
stoffen je in aanraking kunt komen. Laat je goed informeren over de eigenschappen van die stoffen. Dit is een taak
van je leidinggevende en/of contactpersoon van Grolsch.
Let op de gevaaraanduidingen op verpakkingsmaterialen,
vaten, jerrycans, opslagtanks en/of procesinstallaties.

17.2 Persoonlijke hygiëne

Werken in kantoren
Ook aan kantoorwerkzaamheden zijn risico’s verbonden.

Voor het werken in kantoren gelden dan ook de volgende
regels:
• Zorg dat niemand kan struikelen over bijvoorbeeld
dozen, losse elektrische snoeren en kabels;
• Gebruik alleen goedgekeurde apparatuur en
aansluitkabels;
• Laat kastdeuren en lades niet onnodig openstaan;
• Zorg ook op kantoor voor orde en netheid.
Berg na het beëindigen van je werk vertrouwelijke
informatie zoals persoons- en/of financiële gegevens
op in afgesloten bureauladen of kasten. Sluit personal
computers aan het einde van de werkdag af.
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Voor het betreden van het bedrijfsrestaurant, de kantine
en/of sociale ruimten gelden lokale regels. Voordat je gaat
eten, was je vanuit het oogpunt van de hygiëne altijd je
handen. Blijf niet rondlopen met vervuilde werkkleding.
Vervang vervuilde werkkleding regelmatig voor schone,
zo nodig direct na een vervuiling.

Als olie tot op de huid is doorgedrongen, was je dan met
veel water en zeep.
Wanneer je chemicaliën in je ogen en/of op de huid hebt
gekregen handel dan als volgt:
spoel ogen en/of huid langdurig met water en neem
hierna altijd direct contact op met een bedrijfshulpverlener, EHBO-er of huisarts.

16.1 W
 erken met computer- en
laptopbeeldschermen
Voor het werken met computerbeeldschermen zijn de
volgende basisregels van toepassing:
• Zorg voor afwisseling in het werk.
• Wissel na uiterlijk 2 uur beeldschermwerk af met ander
werk of neem tenminste 10 minuten pauze.
• Plaats toetsenbord en beeldscherm recht voor je op het
bureau.
• Voorkom overdaad aan inval van dag- en/of zonlicht op
het beeldscherm.
• Zet de bureaustoel recht voor het bureau en stel deze
op de juiste zithoogte af.
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18

Milieu

20

De zorg
voor het
milieu

Grolsch heeft de grootst mogelijke zorg voor het milieu.
Jij bent hier medeverantwoordelijk voor. Het risico van
milieu-incidenten betekent niet alleen de (onherstelbare) schade aan het milieu, maar ook schadeclaims van
derden en imagoschade voor Grolsch.
Neem bij het loskoppelen van procesleidingen of openen van luiken, waarbij schadelijke stoffen vrij kunnen
komen, vooraf maatregelen om verspreiding hiervan te
voorkomen. Gebruik waar mogelijk opvangbakken.
Neem bij lekkages direct maatregelen om verdere
vervuiling van de werkplek en omgeving te voorkomen.
Meld lekkages, emissieoverschrijdingen of andere mogelijke schadelijke gebeurtenissen voor het milieu direct
op het calamiteitennummer, bij je leidinggevende of
contactpersoon van Grolsch.

19

21

Disciplinair
beleid

Veiligheid

Orde en netheid
op de werkplek
Veiligheid begint bij orde en netheid op je eigen werkplek. Zorg ervoor dat
jouw werkplek goed toegankelijk en opgeruimd is. Zorg dat niemand kan
struikelen over materialen, elektrische kabels, lucht-, hogedruk- en/of
vacuümslangen e.d. Laat ook na werktijd de werkplek schoon en netjes
achter. Gooi afval in daarvoor bestemde afvalbakken en/of containers.
Houd toegangswegen en looppaden vrij.

Het naleven van veiligheids- en milieuvoorschriften is
belangrijk. Om dat te benadrukken zijn er ook afspraken
over sancties. Leef je de leef- en werkregels op het gebied
van veiligheid en milieu niet na dan kan je leidinggevende
passende disciplinaire maatregelen nemen.

21.1 Regeling ten aanzien van
ingehuurd personeel
Voor ingehuurd personeel (aannemers en derden) geldt dat de eigen werkgever disciplinaire maatregelen kan nemen. Grolsch behoudt zich het recht voor
om ingehuurd personeel in geval van overtreding van de geldende veiligheidsvoorschriften van het terrein te verwijderen. Grolsch verzoekt de feitelijke
werkgever dan disciplinaire maatregelen te nemen. Tevens kan Grolsch aangifte
doen bij de politie en/of een schadeclaim indienen. Wij streven naar gelijke
behandeling van ingehuurd personeel en Grolsch-medewerkers.

Inzameling van
afvalstoffen
Om het milieu te beschermen en hergebruik van
afval- stoffen te bevorderen doen we aan gescheiden
inzameling. Daarom vind je op de terreinen van Grolsch
en in de kantoorgebouwen speciale afvalbakken en
containers.
30
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22

Tot slot...

Je zult begrijpen dat bij Grolsch nog veel meer regels
bestaan op het gebied van veiligheid, gezondheid en
milieu. Per werkplek en al naar gelang het soort werk
kunnen de risico’s verschillen. Je leidinggevende en/of
contactpersoon van Grolsch informeren je hierover.
De basisregels om veilig en milieuverantwoord te
kunnen werken zijn opgenomen in dit document.
Wij vertrouwen erop dat je met deze informatie veilig
kunt werken en dat je in geval van een incident weet
hoe je moet handelen. Leef je de veiligheids-, milieu- en
gedragsregels niet na dan kan dat leiden tot passende
disciplinaire maatregelen.

Bezoekadres:
Koninklijke Grolsch N.V.
Brouwerslaan 1
7548 XA Enschede
Postadres:
Postbus 55
7500 AB Enschede
Telefoonnummer:
+31 (0)53 - 48 33 333

Als je op het gebied van veiligheid nog vragen hebt
of iets niet begrijpt, neem dan geen risico’s, maar
vraag je leidinggevende of contactpersoon van Grolsch
om nadere uitleg.
Ook suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom!

Fax:
+31 (0)53 - 48 33 114
corporatecommunications@grolsch.nl
www.koninklijkegrolsch.nl
www.grolsch.nl
www.werkenbijgrolsch.nl

De Algemene veiligheids-, milieu- en gedragsregels voor
medewerkers is een uitgave van Koninklijke Grolsch.

© 2014 - Nadruk of vermenigvuldiging van deze uitgave in welke vorm dan ook, geheel of
gedeeltelijk, in het Nederlands of enig andere taal, is zonder schriftelijke toestemming van de
afdeling Corporate Affairs van Koninklijke Grolsch niet toegestaan.
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