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Situatie

• Veel reizigers per dag

• Veel bedrijven gevestigd op Schiphol

• Veel mensen werken op Schiphol

• Complexe omgeving, 24/7

• Verschillende opdrachtgevers, 

verschillende standaarden

• HSE Standaard met benchmark in de 

markt (nationaal en internationaal)



Doel HSE 

Standaard 

• Wij willen een ‘Just Culture’ creëren op Schiphol

• Onveilige situaties voorkomen en nul incidenten 

• Eenduidigheid: overal dezelfde regels

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid veilige 

werkomgeving op Schiphol

• Veiligheidsniveau verder verhogen



Stakeholders
Voor alle betrokkenen bij bouw- en 

onderhoudsactiviteiten:

• AAS als opdrachtgever

• Main- en subcontractors

• Huurders 

• Concessionarissen 

• Commercial

• A Pier 

• Onderhoudspartijen 



HSE Standaard 3.0

• HSE Standaard 3.0

• Sanctioneringsbeleid

• Schiphol veiligheidsinstructiefilm

• Intentie invoering safetypas



Wat zijn de veranderingen? (1)

• De wijzigingen zijn doorgevoerd meer in lijn met de Nederlandse wet- en 

regelgeving en VCA.

• Feedback van (hoofd-)aannemers is beoordeeld en verwerkt t.o.v. HSE        

Standaard 2.0.

• HSE standaard in lijn gebracht met de GROS op www.Schiphol.nl/veiligheid

• HSE Standaard uitgebreid met : 

• Melden en registreren en onderzoeken ongewenste gebeurtenissen 

• Handhaving van VGM en disciplinaire acties

• Toevoeging criteria V&G-plan / Werkplan / Taak Risico Analyse

• Keuring elektrische arbeidsmiddelen conform NEN 3140 – kleurcodering 

vervallen

http://www.schiphol.nl/veiligheid


Wat zijn de veranderingen? (2)

• Hoofdstuk 4 “Milieu” afgestemd op de Nederlandse wetgeving.

• Alcohol en drugs - afgestemd op Nederlands recht.

• Toolbox - veranderd van tweewekelijks naar maandelijks.

• Tijdelijke elektrische voorzieningen in lijn met de eisen van Schiphol.

• Security en toegangsregelingen in lijn met de Schipholregels.



Sanctioneringsbeleid

- Gebaseerd op “Just Culture” 

- Sluit aan op Regeling Toelating Schiphol

- Sluit aan bij beleid aannemers 

- Focus op werknemers & werkgever

- Rol toezichthouders signaleren & rapporteren

- Rol veiligheidskundigen handhaven



Veiligheidsinstructie

- We hebben de intentie om een safetypas in te 

voeren, gekoppeld aan een e-learning. Maar je 

kunt de Schiphol veiligheidsinstructie al bekijken 

op schiphol.nl/veiligheid. 



Wordt 

vervolgd…

- Introductie van HSE Standaard

- Aansluiting toolboxstructuur eigen bedrijf

- Analyse incidenten 

- Planning opgesteld a.d.v. prioritering



Planning toolboxen 2021-2022

Maand Onderwerp

April 2021 Inleiding en doel HSE standaard

Mei 2021 Aanspreken

Juni 2021 LMRA

Juli 2021 Elektrische installaties

Augustus 2021 Hijsen en heffen

September 2021 Werken op hoogte

November 2021 Besloten Ruimten

December 2021 Heet Werk

Januari 2022 Schone Omgeving

Februari 2022 Persoonlijke Berschermingsmiddelen

Maart 2022 Beperkte Overlast

April 2022 Ontheffing graafverbod

Mei 2022 Alcohol & Drugs



Schiphol

Safety 

Quiz

- Ter introductie van HSE Standaard

- Doel: uitdagende manier meer kennis opdoen 

over de HSE Standaard

- Speel het spel in teams

- In Nederlands en Engels beschikbaar 

- Spel kan gespeeld worden tot 31-7

- Team met hoogste score krijgt een prijs!

- Link: https://www.quizhubcreations.nl/schipholsafety

https://www.quizhubcreations.nl/schipholsafety


Vragen?

13


