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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  

Rol Naam Functie Paraaf akkoord 

Procedure-eigenaar Roel de Bijl 

Robert Hageman 

Director Operations 

Manager Operations DUV 

 

Toetser Jan Maarten van der Steen Manager SHEQ & Laboratorium  

 

Tabel 2. Versiebeheer 

Versie Datum Naam Aard van de wijziging 

1 22-1-2008 Onbekend Introductie procedure 

2 5-5-2017 P. Vanrolleghem Actualisatie en controle 

3 7-1-2021 P. Vanrolleghem Toolbox registratieformulier eruit gehaald 

en een aparte nummering gegeven 

50.025F01. Toolbox procedure herzien 

t.a.v. Ultimo registratiesysteem. 

1. Doel 

Deze procedure geeft aan hoe er om wordt gegaan met toolboxen bij AVR. 
Een toolboxmeeting heeft als doel om kort een instructie te geven over een bepaald 
veiligheidsonderwerp. Meestal een veiligheidsonderwerp dat extra aandacht binnen het werkveld 
verdient. Maar kan ook gaan over operationele (kwaliteit) zaken, milieu of gezondheid. 
 

 

2. Toepassingsgebied 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
☒ AVR Rozenburg 
☒ AVR Duiven 
☒ Contractors projecten 
☒ Contractors stops 

☒  Overslagstation Binckhorstlaan 
☒  Overslagstation Utrecht 
☒  Overslagstation Keilehaven 
☒  Overslagstation Brielselaan 

 

 
3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 

Definitie / afkorting  Verklaring 

Toolbox : Een korte registratie over een kort onderwerp die aandacht heeft 
gekregen bij medewerkers. Onderwerpen kunnen operationeel 
(kwaliteit) zijn, maar ook gaan over gezondheid, veiligheid en milieu  
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4. Toolbox 
 
 
Een toolbox geeft een beknopte achtergrondinformatie bij diverse thema’s op gebied van: 

▪ Operationeel (kwaliteit) 
▪ Milieu 
▪ Veiligheid 
▪ Gezondheid 

 
Voorlichting 
Voorlichting geven is belangrijk en dient periodiek te gebeuren. Van incidenten kan geleerd worden 
om te delen wat er gebeurd is, er zijn nieuwe procedures die ter kennisgeving via een toolbox 
bekend gemaakt kunnen worden of milieuvoorschriften die nageleefd dienen te worden kunnen via 
voorlichting aandacht krijgen. Hiermee wordt expertise, ervaring en kennis gedeeld bij de 
medewerkers. Het verhoogt het risicobewustzijn en zorgt dat medewerkers die meenemen tijdens 
hun werkzaamheden. 
 
SHEQ heeft op intranet veel toolboxen kant en klaar staan om te gebruiken. Deze zijn te benaderen 
via de Veilig Werken pagina. Aanpassing of specificeren van de toolbox is toegestaan. 
 
Indien in uitzonderlijke gevallen een medewerker niet bij de toolboxmeeting aanwezig kon zijn, zal er 
een alternatief geboden worden om alsnog de besproken toolboxmeeting te laten volgen. De 
leidinggevende van de medewerker dient hier op toe te zien. 
 
Projecten en Stops 
Toolboxen zijn ook belangrijk tijdens Stops of projecten om verbinding te zoeken en informatie te 
delen met contractors, inhuurpersoneel, bezoekers of leveranciers. Onderwerpen dienen afgestemd 
te worden op de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Projectmanagers, Stops managers en 
Veiligheidskundigen van AVR kunnen contractors motiveren om ook zelfstandig hun toolboxen te 
doen tijdens het project of een Stops. 
 
Registratieformulier 
AVR heeft een voorbeeld van een toolbox registratieformulier, maar een eigen format is toegestaan 
mits er minimaal naam, handtekening, datum en onderwerp aantoonbaar zijn.  
 
AVR kan toolboxen registreren in hun registratiesysteem Ultimo. Er is een aparte module waarin een 
registratie mogelijk is. Een voorbeeld van het invulveld en de document koppeling is te zien 
hieronder. 
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5. Overige gegevens 

Archivering 

Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (jaar) 

Toolboxen Afdeling SHEQ Intranet → Veilig Werken 

pagina (SharePoint) 

Minimaal 3 jaar 

 

 

Gerelateerde documenten 

50.025F01 Toolbox registratieformulier 
 

Referenties / Verwijzingen  

Deze procedure is een uitwerking van de eisen zoals omschreven in: 
- De veiligheidseisen conform VCA*/VCA**/VCA Petrochemie 
- ISO 45001 
- ISO 14001 
- ISO 50001 
- ISO 9001 
- Arbeidsomstandighedenwet 

 


