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1 TOEPASSINGSGEBIED 

Deze bijlage is van toepassing voor alle bedrijfsonderdelen van Nobian Rotterdam gevestigd op 
bedrijvenpark Botlek. 

2 DOEL 

Het doel is de vereisten en taken van de veiligheidswacht vast te leggen. 
De bijlage is een aanvulling op werkvergunningen procedure RDM-QHSE-PS-039. 
 

3 DEFENITIE 

Veiligheidswacht Medewerker met als taak toezicht te houden op het veilig uitvoeren 
van de werkzaamheden. Indien het werk het toelaat kan de 
medewerker mede uitvoerend zijn. 

4 OPLEIDING, ROL EN TAKEN 

Een veiligheidswacht heeft voldoende kennis van de uit te voeren werkzaamheden en beheerst 
Nederlandse taal (in woord en geschrift). 

 
Tijdens de werkzaamheden is deze voorzien van de voorgeschreven PBM’s en indien de aard van de 
werkzaamheden dusdanig risicovol zijn kan een portofoon worden verstrekt door de verstrekkende 
afdeling of Emergency response team.  
 
De veiligheidswacht kan geleverd worden door de uitvoerende firma of een medewerker van het 
bedrijvenpark kan als veiligheidswacht optreden. 
 
De veiligheidswacht heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: 
 

➢ Is in staat om een werkvergunning juist te interpreteren/lezen. 
 

➢ Bij zijn werkzaamheden zal de veiligheidswacht: 
o Er op toe zien dat de hem toegewezen werkzaamheden veilig worden uitgevoerd; 
o Assistentie verlenen bij werkzaamheden en het ordelijk houden van de werkplek, zonder zijn 

primaire taak te verwaarlozen; 
o Assistentie verlenen bij het uittrekken van mogelijk vervuilde PBM’s. 
o Letten op het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen; 
o Voortdurend op de omgeving letten en de personen te waarschuwen voor eventuele 

bijzondere voorvallen zoals alarmsignalen vanuit de afdeling en eventueel (alarm)signalen 
van detectieapparatuur. Hij dient in een dergelijke situatie gelijk te zorgen voor de 
ontruiming van de werkplek en dit te controleren samen met de houder. 

 
➢ Bij noodsituaties of een dreiging daartoe, dient de veiligheidswacht: 

o Dit onmiddellijk te melden aan het vergunningen uitgiftepunt onder vermelding van de 
locatie en de aard van de noodsituatie; 

o De personen in de directe omgeving te waarschuwen; 
 

 

5 AFKORTINGEN 

RDM Rotterdam 

QHSE  Quality Health Safety Environment 
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PS People & Safety 

PBM Persoonlijke bescherming middelen 

EMRES Emergency Response 

 


