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Gebruiksaanwijzing:
1. Definitie Contractanten.
Contractanten zijn externe ondernemingen en/of zelfstandigen welke door DRBG worden betaald
voor het leveren van diensten of uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van DRBG.
2. Wanneer in te vullen.
Voorafgaand aan het verstrekken van de inkooporder wordt deze checklist ingevuld door de
opdrachtgever en contractant en afgetekend door de afdeling SHEQ. Eventuele aanvullende
afspraken en/of opmerkingen die uit de werkzaamheden voortvloeien en niet in deze checklist
vastliggen dienen te worden geregistreerd in de rubriek “aanvullende afspraken en/of
opmerkingen”
De contractant ontvangt een kopie van deze checklist.
Contractantenselectie
1. Soorten contractanten
Categorie 1 contractant (laag risico):
Verricht werkzaamheden waarbij geen machines gebruikt worden en die in principe niet op het terrein
aanwezig hoeft te zijn m.u.v. laden en lossen.
Voorbeelden zijn:
Bezorgen van pakketten; verzorgen van opleidingen in kantooromgeving; glasbewassing in kantoren; facilitaire diensten zoals onderhoud en
bijvullen van food en drankautomaten

Categorie 2 contractant (midden risico):
Verricht werkzaamheden op het terrein, rondom de gebouwen en het bevoorraden van silo’s en tanks,
transport van producten.
Voorbeelden zijn:
Hovenier; ongediertebestrijding; bestratingswerkzaamheden; glasbewassing en schilderwerkzaamheden buitenkant van gebouwen; leveranciers
van grondstoffen; transport en logistiek

Categorie 3 contractant. (hoog risico):
Verricht onderhoud, reparatie en revisie aan machines, (proces) installaties, voertuigen of gebouwen
verrichten. (Eventueel in combinatie met) LTT, werken op hoogte, werken in bijzondere en besloten
ruimten, werken nabij water. Werken op daken, heet werk.
Voorbeelden zijn:
Reparatie; onderhoud en revisie van machines en procesinstallaties; werken nabij water; betreden van besloten ruimten werken op hoogte; heet
werk; Werken aan gasleidingen; reparatie en onderhoud van industriële voertuigen; breken van puin; werken op het zanddepot

2. Algemene Informatie contractant
Onder welke categorie contractant valt u?
NAW gegevens contractant:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
KvK nummer:

☐1

☐2

☐3
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Naam en telefoonnummer verantwoordelijke
contactpersoon van de contractant
3. Algemene veiligheidsvoorschriften.
Voor aanvang van de werkzaamheden dient de contractant en de uitvoerende medewerkers de
“Algemene veiligheidsvoorschriften van DRBG te kennen.
Het is niet toegestaan om te starten met de werkzaamheden voordat de uitvoerende medewerkers een
beoordeling over onze veiligheidsvoorschriften positief hebben afgerond!
Als u een categorie 1 contractant bent, ga dan naar hoofdstuk 8
Onderstaande vragen hebben betrekking op categorie 2 en 3 contractanten.
Wanneer heeft u voor het laatst werkzaamheden
uitgevoerd voor CRH?
Voor welk bedrijf van CRH was dit?
Wie was uw contactpersoon?
Om te mogen werken voor DRBG is het verplicht dat uitvoerende medewerkers
in categorie 2 en 3 in het bezit zijn van een VCA diploma!

Uitvoerende medewerkers hebben een VCA diploma
Verzekeringsdetails

☐ Ja

☐ Nee

Motorrijtuigenverzekering
Maatschappij, polisnummer, geldigheidsduur

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Kopie van de polis bijsluiten, deze dient in
overeenstemming te zijn met de aard van de uit te voeren
werkzaamheden
Maatschappij, polisnummer, geldigheidsduur

Ongevallenverzekering
Maatschappij, polisnummer, geldigheidsduur

Opmerking:
- Kopie van uw algemene voorwaarden bijvoegen.
- Als er in het bovenstaande wijzigingen plaatsvinden, dient u dit te melden bij uw contactpersoon.
4. Incidenten
Om een reëel beeld te krijgen van het aantal incidenten/ongevallen met verzuim willen wij graag de
ongevallenfrequentie index weten van de laatste 3 kalenderjaren. De IF (injury frequency) is het aantal
verzuimongevallen dat in een bepaalde periode plaatsvindt, gedeeld door het aantal arbeidsuren.
In formule ziet het er als volgt uit:

Aantal ongevallen met verzuim X 1.000.000
Aantal gewerkte uren

IF (frequentie) =

Indien het totale aantal gewerkte uren niet bekend is, wordt het aantal gewerkte uren per medewerker
(voltijdse eenheden fte) gesteld op 1600 uur.
IF 2016

IF 2017

IF 2018

IF gemiddeld van de
afgelopen 3 jaar
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Wij ontvangen graag een kopie van uw beleid met betrekking tot het melden van incidenten.
Hoeveel incidenten met dodelijke afloop werden
de afgelopen 5 jaar in uw bedrijf geregistreerd?
Heeft u de afgelopen 5 jaar bezoek gehad van de
Ja ☐ / Nee ☐
I-SZW?
Indien de vorige vraag met ja is beantwoord kunt u
hiernaast aangeven wat de aanleiding van dit
bezoek is geweest?
Binnen DRBG is het gebruikelijk om incidenten te
melden.
Ja ☐ / Nee ☐
Heeft uw contactpersoon uitgelegd wat de
meldingsprocedure is?
Als u een categorie 2 contractant bent, ga dan verder naar hoofdstuk 5
Onderstaande punten hebben betrekking op categorie 3 contractanten.
Medewerkers welke werkzaamheden uitvoeren aan
elektrotechnische installaties zijn in het bezit van
Ja ☐ / Nee ☐
een niveau 2 of niveau 3 vakdiploma
Kopie van de diploma’s meezenden!

De scope van het uit te voeren project is
ondergebracht in een VGM deelplan of project
risicoanalyse
Indien uw medewerkers werkzaamheden gaan
uitvoeren:
- in een besloten ruimte
- op hoogte (aangelijnd, op steigers, ladders)
- met een hoogwerker / reach, heftruck
- met een portaal of bovenloopkraan
- boven of nabij water
- binnen een automatische zone
- met betrekking tot heetwerk

Ja ☐ / Nee ☐

Ja ☐ / Nee ☐

Zijn de medewerkers aantoonbaar getraind en
getoold voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden?
Kopieën van de certificaten, diploma’s zijn
meegezonden

Tijdens het uitvoeren van heet werk is de inzet een
Haal door wat niet van toepassing is.
brandwacht verplicht indien er brandbare
materialen / objecten in de buurt van de
Wij hebben een eigen brandwacht / DRBG regelt
werkzaamheden zijn die niet kunnen worden
een brandwacht en rekent de kosten aan u door.
weggehaald.
Voor de meeste bovengenoemde werkzaamheden
is een werkvergunning verplicht. De medewerkers
Ja ☐ / Nee ☐
zijn bekend met de werkvergunningsystematiek.
Tijdens het werken in een besloten ruimte zorgt DRBG voor aanwezigheid van adequate hulpverlening.
Dit kan variëren tot het inzetten van een mangatwacht in combinatie met de Bedrijfshulpverlening tot het
inschakelen van een professioneel reddingsteam.
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Veiligheidschecklist Contractanten
5. Informatie over in te zetten voertuigen / arbeidsmiddelen.
Merk / type

Laatste
inspectiedatum

Volgende
inspectiedatum

6. Aanvullende afspraken.

7. De volgende bijlagen zijn meegestuurd:
a.

e.

b.

f.

c.

g.

d.

h.

Bij voertuigen
controleformulier
Ingevuld en bijgevoegd
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8. Verklaring & Autorisatie
Ondergetekende contractant verklaart dat de volgende onderwerpen zijn doorgenomen, begrepen zijn en
akkoord bevonden.
1. Alle personen die in opdracht van mij (ook onderaannemers) werkzaamheden verrichten op een
locatie van DRBG:
a. Zijn bekend met de inhoud veiligheidschecklist contractanten.
Ja ☐ / Nee ☐
b. Zijn bekend met de strekking van deze checklist.
Ja ☐ / Nee ☐
c. Zijn schriftelijk aantoonbaar in het bezit van de juiste diploma’s,
Ja ☐ / Nee ☐
certificaten en geïnstrueerd voor de uitvoering van de te verrichten
taken.
d. Zijn ouder dan 18 jaar.
Ja ☐ / Nee ☐
e. Hebben de algemene veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen
Ja ☐ / Nee ☐
f. Zijn bekend met de inhoud van de 16 Life saving rules van CRH
Ja ☐ / Nee ☐
g. Zijn bekend met de minimaal vereiste persoonlijke
Ja ☐ / Nee ☐
beschermingsmiddelen.
h. Zijn bekend met het mobiele telefoonbeleid
Ja ☐ / Nee ☐
i. Zijn bekend met het alcohol en drugsbeleid.
Ja ☐ / Nee ☐
j. Werken mee aan eventuele steekproeven op het gebied van alcohol en
Ja ☐ / Nee ☐
drugsgebruik (adem en / of speekseltest)
2. Indien uit te voeren werkzaamheden afwijken van de gemaakte (contractuele) afspraken wordt dit
eerst besproken met uw contactpersoon / opdrachtgever.
3. Alle wijzigingen in personeel / materieel / voertuigen zoals vastgelegd in dit formulier dienen te
worden gemeld bij uw contactpersoon / opdrachtgever.
4. Alle arbeidsmiddelen die gebruikt worden op de plant van DRBG worden onderhouden volgens
de fabrikant specificaties en zijn voorzien van een zichtbaar keurings- / inspectiekenmerk. Een
inventarislijst met arbeidsmiddelen met keuringsdatums of certificaten (of kopie) kunnen op
verzoek direct door de uitvoerenden worden getoond.
5. Indien er (brand / milieu) gevaarlijke stoffen worden meegebracht door de contractor dient er een
lijst met de soort stof en de hoeveelheden te worden overhandigd aan uw contactpersoon.
Indien u of uw medewerkers zich niet aan de voorwaarden houden van de in dit document
gestelde voorschriften of veiligheidsinstructies, behouden wij als dRBG het recht om u de
toegang tot onze bedrijven te ontzeggen en de overeenkomst te beëindigen.
9. Autorisatie
Naam Contractant:

Naam Opdrachtgever:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:
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