
Schiphol wil een veilige plaats zijn voor iedereen die ons bezoekt. Veiligheid 
is echter niet vanzelfsprekend. Vandaar dat we Golden Rules of Safety hebben 
opgesteld. Deze Golden Rule of Safety gaat over een schone werkplek en 
omgeving. Schiphol is erg gevoelig voor rondslingerend vuil en vallende 
voorwerpen. Uit algemene cijfers uit de bouw blijkt dat vallende voorwerpen 
en rondslingerend rommel een belangrijk oorzaak zijn van veel ongevallen. Je 
kent het beeld vast zelf ook: rondslingerend gereedschap, losse onderdelen, 
bouwafval en ‘gewone’ rommel. Houd ook ongelijke vloeren in de gaten. Als 
er geen overzicht is, kunnen er akelige dingen gebeuren. Met jezelf, maar ook 
met anderen. Ruim daarom altijd de boel op. Vandaar dat we ook van ‘schone 
omgeving’ een Golden Rule hebben gemaakt. Die luidt: Ik houd de omgeving 
schoon. Heb je tips of opmerkingen  

hoe deze toolbox beter 

kan? Of wil je jouw  

mening met ons delen?  

We horen het graag via:  

safe_office@schiphol.nl.

zie volgende pagina ›

Good housekeeping
Good housekeeping is belangrijk, weten we allemaal. Maar ken je ook de extra uitdaging 
bij Schiphol?
- Het vliegverkeer ondervindt serieuze hinder van FOD – Foreign Object damage. 

Rondslingerend vuil en etensresten zijn levensgevaarlijk. Vliegtuigmotoren zuigen 
objecten op en stoten die uit. Etensresten trekken vogels aan die gevaarlijk zijn voor 
opstijgende vliegtuigen; maar ook muizen en ratten, die schade kunnen aanbrengen 
aan elektrische installaties of ziektes kunnen verspreiden

- Passagiers en andere bezoekers zijn zich nauwelijks bewust van de risico’s van een 
bouwplaats. Bescherm ze tegen struikelen of vallende objecten

- Je werkt samen met andere bouwbedrijven en andere gebruikers van de luchthaven. 
Help elkaar de omgeving schoon te houden, door iemand ‘gewoon even te helpen’, 
maar ook door hem/haar te wijzen op het belang van een opgeruimde werkplek

Wat verwacht Schiphol van jou?
Natuurlijk dat jij er alles aan doet om jouw werkplek schoon en opgeruimd te houden. Maar dat je ook collega’s 
of anderen helpt om hetzelfde te doen. Spreek iemand aan op onveilig gedrag, ook als het gaat om een opge-
ruimde werkplek. En elkaar helpen door samen op te ruimen is natuurlijk helemaal prettig.

Wat mag je van Schiphol verwachten?
Wij doen er alles aan om jouw werkdag veilig te laten verlopen en dat jij jouw werk veilig kan doen. Als het gaat 
om dit onderwerp: dan werken we graag mee om rommel af te voeren of om andere maatregelen te treffen om 
Schiphol schoon en ongedierte vrij te houden.
Maar je mag ook van ons verwachten, dat we jou helpen herinneren om dit te doen, of als het nodig is, jou daar-
op aan te spreken.  
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Zo dus niet:

Zo kan het dus ook:

Een paar voorbeelden van wat we zoal aantroffen.
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Belangrijke opruimtips: 
• Stel een (roulerende) verantwoordelijke aan. Mr/Mrs opruimkampioen
• Weet dat rommel, rommel aantrekt. Andersom geldt dat ook.
• Voel je ook verantwoordelijk voor de rommel van anderen (zoals bouwcollega’s, maar ook 

onze bezoekers en passagiers)
• Voer dus ELKE DAG de rommel af (verplaats niet alleen de rommel)
• Scheid dan wel het afval in de juiste bakken
• Weet wie je nodig hebt bij Schiphol om te helpen – Schiphol is daar altijd toe bereid
• Houd doorgangen, uitgangen, trappen, brandblusmiddelen en vluchtwegen altijd vrij  

van obstakels.
• Schiphol werkt altijd mee om rommel af te voeren of om andere voorzieningen te treffen. 
• Gooi verpakkingen en voedselresten in de afvalbakken
• Ruim je werkplek regelmatig op (maak er structureel tijd voor)
• Maak na het werk je gereedschappen, materialen en materieel schoon en berg ze  

veilig op. 
• Als je olieën of vetten morst, bestrooi ze dan meteen met zand of absorptiekorrels. Laat 

ze dan als chemisch afval afvoeren.
• Voer afvalmateriaal af en gooi het in de speciaal daarvoor bestemde bakken. Elke dag! 
• Meld bij de uitvoerder als de bakken vol zijn, zet geen afval buiten de bakken neer.
• Chemisch afval scheiden van het gewone afval.
• Let op vallende rommel bij putten en sleuven.
• Plaats een kantplank op steigers, zo voorkom je dat materiaal kan vallen.
• Doe je gereedschap na het werk in een afgesloten kist. Zorg ervoor dat anderen er ’s 

avonds of in het weekend niet bij kunnen komen.
• Laat materiaal niet onbeheerd achter in passagiersgebieden.
• Leg grote karren, laswagens, kruiwagens, takels, ladders en dergelijke na je werk aan de 

ketting en een hangslot. Houd ze buiten het bereik van passagiers.
• Gooi etensresten in de prullenbak. 

TIPS: 

Blijf altijd alert! 

Bij twijfel: altijd vragen 

Onderbreek indien nodig het werk


