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Inleiding
Graag heten we u welkom bij Zijerveld.
Zijerveld streeft naar een veilige, gezonde en hygiënische
omgeving voor iedereen die zich op het terrein van Zijerveld
begeeft. In deze folder zijn de voorschriften opgenomen voor
bezoekers, externe chauffeurs en contractors die onze panden
betreden en/of werkzaamheden in, op of rondom de panden
verrichten.
Wij willen u vragen deze folder goed door te lezen, zodat u op
de hoogte bent van een aantal belangrijke regels en
veiligheidsvoorschriften die gelden binnen Zijerveld.

Denk na, werk veilig!
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1.

Aanmelden

Als u een afspraak heeft met iemand van Zijerveld of u komt
werkzaamheden verrichten, dient u zich eerst aan te melden
bij de receptie.
•

Hoofdlocatie: receptie hoofdingang, Broekveldselaan 9 te
Bodegraven

•

Centraal Magazijn: receptie Centraal Magazijn, Europaweg
14 of Marshallweg te Bodegraven

•

Magazijn Specialiteiten: receptie Magazijn Specialiteiten
Schumanweg 2 te Bodegraven

•

Regulier Kaasopslag / Ripening, receptie Ripening,
Beneluxweg 14 Bodegraven

•

Packaging:

receptie

Packaging,

Engelandweg

6

te

Bodegraven
•

Traditioneel Boerenkaaspakhuis: Receptie, Noordstraat 78
te Bodegraven

Bij de receptie wordt u ingeschreven door de receptioniste of
uw begeleider en krijgt u een bezoekerspas overhandigd
(m.u.v. externe chauffeurs). Tevens krijgt u uitleg over de
regels en veiligheidsvoorschriften binnen Zijerveld.
Wij verzoeken u de bezoekerspas altijd zichtbaar te dragen en
deze bij vertrek weer in te leveren bij de receptie. Daar zult
u ook weer worden uitgeschreven.
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2.

Parkeren personenauto’s

Parkeer uw auto in de daarvoor bestemde bezoekers-vakken.
Parkeer, indien mogelijk, uw auto met de neus naar de weg
toe, zodat u weer veilig weg kunt rijden.

3.
•

Algemene veiligheid
Roken is in ons pand alleen toegestaan in de daarvoor
bestemde rookruimtes.

•

Blijf niet alleen achter in een ruimte, blijf bij uw
begeleider.

•

Trap op- en af? Houd de leuning vast.

•

Het is niet toegestaan zonder toestemming of begeleiding
kantoren of magazijnen te betreden.

•

Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

•

Laat uw eigendommen niet onbeheerd achter. Zijerveld is
niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal.

4.
Wat te doen bij een calamiteit
Bij een noodsituatie of een brand is het belangrijk dat de
bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) van Zijerveld snel
wordt ingeschakeld. Ons interne noodnummer is 911. Bel bij
calamiteiten dit nummer met een Zijerveld telefoon. Met uw
eigen telefoon kunt u ook ons noodnummer bereiken. Bel in dit
geval 0172-636171. Schakel ook altijd een BHV’er in. Weet u
niet direct wie er BHV’er is, meld dan de calamiteit bij een
medewerker van Zijerveld.

Pagina 6 van 17

Alarmkaart

BIJ BRAND 911 / 0172 636171
✓ Schakel de BHV in of sla een handbrandmelder in
✓ Waarschuw omstanders
✓ Volg instructies van de BHV op

BIJ ONGEVAL 911 / 0172 636171
✓ Schakel de BHV in
✓ Verleen eerste hulp indien mogelijk
✓ Volg instructies van de BHV op

BIJ ONTRUIMING
✓ Volg instructies van de BHV op
✓ Gebruik nooit de lift
✓ Vlucht niet door dichte rook of langs vuur
✓ Ga naar de verzamelplaats, blijf daar en laat u
registreren
Verzamelplaatsen
•

Hoofdlocatie (kantoren Broekveldselaan) → parkeerplaats
aan de voorzijde

•

Centraal Magazijn (Marshallweg 6 en Europaweg 14) →
parkeerplaats aan Marshallweg, zijkant gebouw

•

Magazijn Specialiteiten (Schumanweg 2)→
Parkeerplaats bij de hoofdingang

•

Ripening (Beneluxweg 14)→ onder
Reclamezuil
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•

Packaging (Engelandweg 6) → parkeerplaats aan de
voorzijde

•

Boerenkaas (Noodstraat 63 en 78) → voorzijde panden

Zorg er te allen tijde voor dat u weet waar de dichtstbijzijnde
nooddeur is, zodat u het pand tijdig kunt verlaten bij een
calamiteit. Sommige magazijnen hebben automatische
branddeuren die sluiten bij een brandmelding. Er is altijd een
vluchtdeur in de buurt.

5.
Veiligheid magazijnen
Onze magazijnen mogen alleen worden betreden door
bezoekers die zijn geautoriseerd, op de hoogte zijn van de
geldende veiligheids- en hygiënevoorschriften en de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
•

Witte overjas VISITOR, welke volledig is gesloten (m.u.v.
contractors die onderhoud aan machines / installaties
moeten uitvoeren) of een witte non-woven wegwerpjas

•

Rood haarnetje dat de haren volledig bedekt

•

Veiligheidsschoenen (stalen of kunststof neus)

Hygiënevoorschriften
•

Zorg voor schone handen en korte nagels. Was uw handen
altijd als u naar het toilet bent geweest. Draag geen
zichtbare sieraden (m.u.v. gladde trouwringen)

•

Schone schoenen en kleding
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•

Bedek wondjes met blauwe pleisters. Heeft u verband
gebruikt
aan
uw
wegwerphandschoenen.

•

handen,

draag

dan

Het is niet toegestaan met de witte overjas het pand te
verlaten. Bij het verlaten van het pand dient de witte jas
altijd te worden uitgetrokken.

•

Het is niet toegestaan sterk ruikende parfum/ aftershave
te gebruiken in de bedrijfsruimten

•

Betreed

de

productieruimte

niet

als u

lijdt

aan

besmettelijke (overdraagbare) ziekten, denk bijvoorbeeld
aan darm, maag, long en huidziekten.
•

In de magazijnen is het niet toegestaan om te roken, eten
en drinken.

Intern transport
Binnen

de

magazijnen

van

Zijerveld

vinden

veel

verkeersbewegingen plaats. U wordt in de magazijnen
geconfronteerd met onder andere pallettrucks, stapelaars en
medewerkers die verrijdbare karren verplaatsen.
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Ongevallen voorkomen
Om ongevallen en incidenten te voorkomen is het belangrijk
dat u zich aan de volgende spelregels houdt:
•

Het is niet toegestaan de magazijnen te betreden zonder
toestemming.

•

Voordat het magazijn wordt betreden, dient u er zeker van
te zijn dat een veilige toetreding mogelijk is.

•

Houd u aan de verkeersregels zoals opgenomen in het
verkeersreglement:
o Blijf op de looppaden (indien aanwezig).
o Houd altijd rechts aan (indien er geen looppaden
aanwezig zijn).
o Maak oogcontract met bestuurders van passerende
trucks.
o Loop nooit achter een truck langs.

•

Houd de werkruimtes opgeruimd en netjes.
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Voordat u Zijerveld verlaat
•

Lever

de

beschikbaar

gestelde

persoonlijke

beschermingsmiddelen (PBM) en bezoekerspas weer in bij
uw contactpersoon na uw bezoek.
•

Meld u altijd af, zodat wij u weer kunnen uitschrijven.

6.
Externe chauffeurs
U komt goederen leveren of afhalen. Om de veiligheid te
waarborgen - van u en de medewerkers van Zijerveld - stellen
wij een aantal voorwaarden voordat de werkzaamheden
mogen worden uitgevoerd.
•

Parkeer uw vrachtwagen aan de weg en meld u bij het
kantoor van ontvangst goederen / expeditie.

•

Lever de vrachtbrief in bij de medewerker van Zijerveld.

•

U krijgt een dock aangewezen om te laden of te lossen.
Dock de vrachtwagen aan bij de u toegewezen dock en
schakel direct de motor en koeling uit.

•

Lever de sleutel van de vrachtwagen in bij de medewerker
van Zijerveld.

•

Verzeker u er van dat u de

juiste persoonlijke

beschermingsmiddelen aan heeft voordat u het magazijn
betreedt en houd u aan de hygiëne voorschriften (zie
hoofdstuk 5).
•

Voor het lossen/laden van de vrachtwagen kunt u de
beschikking
krijgen
over
een
(elektro)
meelooppalletwagen. Gebruik deze alleen als u voldoende
deskundig

bent

verkeersregels.
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(certificaat)

en

houd

u

aan

de

•

Volg de aanwijzingen van medewerkers van Zijerveld.

•

Na

het

lossen/laden

van

de

vrachtwagen

en

de

eindcontrole wordt de roldeur van het dock gesloten door
een medewerker van Zijerveld.
•

U ontvangt de getekende en gecontroleerde vrachtbrief op
kantoor ontvangstgoederen/expeditie.

•

De medewerker die de roldeur heeft gesloten, overhandigt
u de sleutel van de vrachtwagen.

Als

niet

wordt

voldaan

aan

onze

veiligheids-

en/of

hygiënevoorschriften kan u de toegang worden geweigerd. De
kosten voor het laden of lossen door Zijerveld komen voor uw
rekening.

7.
Contractors
U komt werkzaamheden bij Zijerveld verrichten. Om de
veiligheid te waarborgen - van u en de medewerkers van
Zijerveld - stellen wij een aantal voorwaarden voordat de
werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.
•

U werkt altijd veilig, hebt respect voor het milieu en houdt
de werkomgeving ordelijk, netjes en hygiënisch.

•

U

bent

op

de

hoogte

van

de

geldende

veiligheidsvoorschriften binnen Zijerveld en voor het werk
dat wordt verricht.
•

U bent ingeschreven, draagt de bezoekerspas zichtbaar,
draagt de voorgeschreven PBM en heeft de juiste
hygiënemaatregelen genomen

•

U bent in het bezit van de juiste diploma’s en certificaten
(deze zijn bij Zijerveld bekend of u heeft deze bij u). Denk
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hierbij aan een B-VCA diploma, certificaat Hoogwerker
etc.
•

Werkzaamheden

worden verricht

met een volledig

ingevulde en ondertekende werkvergunning. Werk nooit
zonder werkvergunning.
o Gebruik een werkvergunning om in kaart te brengen
wie waar verantwoordelijk voor is.
o Gebruik een werkvergunning om een goede Taak Risico
Analyse te maken en de juiste veiligheidsmaatregelen
te bepalen.
o Teken niet blindelings. Weet waarvoor u tekent.
o Stop de werkzaamheden als deze afwijken van de
afspraken in de werkvergunning.
o Stop de werkzaamheden als de veiligheidsrisico’s
afwijken van de afspraken in de werkvergunning of als
de omstandigheden zich wijzigen.
o Vraag bij twijfel om assistentie.
o Overleg voorafgaand aan de werkzaamheden met
collega’s over de inhoud van de werkvergunning en de
te nemen veiligheidsmaatregelen.
o Lever na de werkzaamheden de werkvergunning weer
in bij de verstrekker en voer samen een eindcontrole
uit.
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•

Werk alleen met materieel dat in goede staat en gekeurd
is.

•

Voer altijd een Laatste Minuut Risico Analyse uit voordat
met de werkzaamheden wordt begonnen. Start pas als u
weet wat de risico’s zijn en als alle veiligheidsmaatregelen
zijn genomen.

8.

Aanwijzingen in het magazijn

In de magazijnen zijn diverse signaleringen, markeringen en
beveiligingen aangebracht. Deze markeringen hebben diverse
betekenissen. In onderstaande tabel zijn de betekenissen
aangegeven
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Blauwe borden

Veiligheidsschoenen

(gebod)

verplicht

Voorbeeld:

Voorbeeld:

Gehoorbescherming
verplicht

Rode borden

Roken verboden

(verbod)

Voorbeeld:
Groen borden

Vluchtroute links

(Vluchtroute en
EHBO–middelen
Voorbeeld:
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EHBO koffer

Rode borden

Brandslang

(brandbestrijding)

aanwezig

Voorbeeld:

Voorbeeld:

Brandmelder

Geel-zwarte

Gladde vloer (door

borden

bijvoorbeeld water)

(waarschuwing)

Voorbeeld:

Groene stroken

Looproutes voor
voetgangers

Voorbeeld:
Groene belijning
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Looproutes voor
voetgangers

Gele belijning

Opstelplaats voor
pallets / trucks

Rode belijning

Verboden goederen
te plaatsen

Witte belijning

Stop u nadert een
voorrangsweg → u
heeft geen
voorrang!

Borden voor

Aanrijdbeveiliging

stellingen

voor stellingen

Voorbeeld:
Bolle spiegels

Spiegels voor meer
overzicht
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