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Beleidsverklaring*) integrale veiligheid ZuidPlus - Zuidasdok
Veiligheid is onze topprioriteit. ZuidPlus - Zuidasdok streven naar nul ongevallen met dodelijke afloop of blijvend letsel. We willen inc¡denten
en ongevallen voorkomen, omdat die een risico vormen voor onze medewerkers, onderaannemers, hulpdiensten, omwonenden, reizigers,
weggebruikers en voorzieningen.
Zuidplus - Zuidasdok willen met het project Zuidasdok (verder te noemen 'het project') een voorbeeld zijn voor de integrale aanpak van
veiligheid in projecten. ZuidPlus - Zuidasdok verplichten zich gezamenlijk en met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid, tot het
verbeteren van het veiligheidsniveau van het project voor zover door ZuidPlus en Zuidasdok beïnvloedbaar.
Zuidplus en Zuidasdok nemen als vertrekpunt de ambities voor veiligheid en het, in de planvoorbereiding in het lntegraal Veiligheidsplan,
vastgelegde veiligheidsniveau. ZuidPlus - Zuidasdok nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om conform het ALARP principe**)een
maximale inspanning te leveren om veiligheidsrisico's verderte verlagen. Dit doen we door, onder andere, risico's te identificeren, te
analyseren en eventuele veiligheidsdilemma's bespreekbaar te maken.
Het veiligheidsbeleid van ZuidPlus en Zuidasdok is gebaseerd op het geloof en de ambitie dat persoonlijk letsel en materiële schade
voorkomen kunnen worden tijdens alle fasen van het project: ontwerp, realisatie, exploitatie en verwijdering. Deze beleidsverklaring sluit
volledig aan bij de 4" projectdoelstelling, een duurzame (en daarmee veilige) inpassing van de infrastructuur teneinde barrièrewerking te

verminderen en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.
'Géén Ongevallen' is het veiligheidsmotto en wordt ondersteund door het veiligheidsprogramma GOI Géén Ongevallen

Doelstellingen voor het veiligheidsbeleid van ZuidPlus en Zuidasdok op dit proiect zijn:

. Géén ongevallen met dodelijke afloop of blijvend letsel.
. lF project ZuidPlus < 1" (inclusief onderaannemers).
. ledereen kan veilig werken bij ZuidPlus en Zuidasdok en iedereen komt veilig thuis.
. Een open veiligheidscultuur waarin we elkaar aanspreken en melden conform de 6 houdings-

& gedragsregels van GO! door middelvan de

inzet van het GO! Géén ongevallen veiligheidsprogramma.

. Onveiligheid aanpakken bij de bron.
. lntegrale veiligheid heeft binnen alle werkprocessen een plaats.
. Voortdurend verbeteren van de prestaties op het gebied van lntegrale Veiligheid.
. Voorbeeldgedrag wordt als positief ervaren.
. Veiligheid zichtbaar te maken en erover te communiceren.
Beperk incidenten zo veel mogelijk tot de locatie van ontstaan. Hiermee wordt beoogd dat incidenten geen invloed hebben op andere
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. Voorzien in maximale zelfredzaamheid van personen en een goede bereikbaarheid en beheersbaarheid van incidenten.
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Pas maatregelen met een hoge opbrengst en praktische uitvoerbaarheid

toe (ALARP-maatregelen).

ZuidPlus en Zuidasdok realiseren de doelstellingen met de volgende maatregelen:
. Om incidenten te voorkomen, hanteren wij een systematische aanpak en introduceren wij eenvoudige en duidelijke eisen, die de
medewerkers gemakkelijker kunnen begrijpen en opvolgen.
. Het continu streven naar verbetering op het gebied van veiligheid en gezondheid door het voeren van het programma Veiligheid GO! ter
verhoging van het veiligheidsbewustzijn en veiligheidsprestaties. Dit programma richt zich op houding en gedrag, een eenduidig en uniform
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veiligheidsniveau en samenwerking met betrekking tot veiligheid binnen de keten.
Het inzetten van een integraal veiligheidsmanagementsysteem dat voldoet aan alle wettelijke vereisten en deel uitmaakt van het
managementsysteem va n Zuid Plus.
Het streven naar efficiënte coördinatie tussen betrokkenen in het kader van ketenverantwoordelijkheid.
ZuidPlus maakt gebruik van bestaande methodieken - methodieken die zichzelf hebben bewezen in de zin van doeltreffendheid en
effectiviteit - om de veiligheidsrisico's te identificeren, te classificeren, te registreren en op de juiste wijze te mitigeren.
Registratie, rapportage en communicatie van alle (bijna) ongevallen en incidenten ter lering en om herhaling te voorkomen.

Het project heeft als basis de 6 houdings- & gedragsregels van GO! Géén Ongevallen, die bijdragen aan de proactieve veiligheidscultuur:
. lk neem verantwoordelijk voor mijn eigen en andermans veiligheid.
. lk neem direct actie bij een onveilige situatie.
. lk spreek mijn collega's aan op onveilig werken.
. lk waardeer dat collega's mij aanspreken op onveilig werken.
. lk meld onveilige situaties zodat collega's daarvan kunnen leren.
. lk bespreek veiligheidsdilemma's met mijn leidinggevende en werk veilig of ik werk niet.
ZuidPlus en Zuidasdok omarmen lntegrale Veiligheid met deze beleidsverklaring.
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*) Conform VGM-checklist VCA** (vraag L.1: heeft bedrijf een VGM-beleidsverklaring)
**) ALARP staat voor "as low as reasonably practicable" of in goed Nederlands "zo laag als redelijkerwijs mogelijk"
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