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“Electrabel Nederland verankert
arbozorg
nog
steviger
in
organisatie”
Energieleverancier
behaalt
arbomanagementsysteem

internationaal

certificaat

voor

Voor Electrabel, Groep GDF SUEZ is de zorg om de
arbeidsomstandigheden van werknemers en contractors steeds
van fundamenteel belang geweest. Dit werd nog eens bevestigd
met het OHSAS 18001:2007 certificaat dat deze maand werd
uitgereikt door Lloyds Register Group, een onafhankelijke
certificatie-instelling, aan Electrabel Nederland. Met het
certificaat heeft Electrabel Nederland een belangrijke stap gezet
in de verankering van Arbozorg in de gehele organisatie.
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De OHSAS-standaard (Occupational Health and Safety Assessment
Series) is een internationale norm met eisen voor de wijze waarop een
bedrijf zelf systematisch een Arbobeleid ontwikkelt en uitvoert. Om aan
alle eisen van de norm te voldoen, startte Electrabel in samenwerking
met Lloyds Register Group in januari van dit jaar op alle locaties in
Nederland met het trainings- en auditprogramma. Het programma
bestond uit voorlichting over het Arbozorgsysteem, een analyse van de
vereisten waaraan de energieleverancier moest voldoen en in- en externe
assessments waarin per vestiging een lokaal verbeterplan werd
opgesteld.
Gerrit Boon, COO bij Electrabel Nederland: “Wij zijn trots op het behaalde
resultaat. De norm is een middel om onze arbeidszorg systematisch en
blijvend te kunnen verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat alle 1.150
werknemers en onze contractors, gezond en veilig kunnen werken. Het
certificaat geldt dan ook voor alle organisatieonderdelen en
ondersteunende processen van Electrabel Nederland. Dit betekent dat
zowel voor productie* als voor de kantooromgeving is beoordeeld hoe
efficiënt en effectief gevaren en gerelateerde risico‟s worden beheerst en
geborgd.”
Robert ten Hagen, lead assessor kwaliteit, milieu & veiligheid bij Lloyds
Register Group: “Electrabel Nederland heeft getoond de zorg voor de
arbeidsomstandigheden op een professionele wijze in de bedrijfsvoering
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te integreren. Er is een goede mate van bewustwording in de organisatie
getoond welke op termijn zal leiden tot een verbetering van de zorg voor
de
arbeidsomstandigheden.
Naast
de
zorg
voor
de
arbeidsomstandigheden voor het eigen personeel, zijn ook goede
afspraken gemaakt en duidelijke regels gesteld voor contractors die op
de locaties werkzaamheden verrichten.”
Met het behalen van het certificaat, volgt Electrabel in Nederland het
voorbeeld van Electrabel in andere landen en wordt Electrabel Nederland
ook opgenomen in het register van Stichting Coördinatie Certificatie
Milieu- en Arbomanagementsystemen (SCCM). SCCM stelt de „spelregels‟
op waaraan de aangesloten certificatie-instellingen zich bij het
certificeren dienen te houden. Er zijn 261 bedrijven in het SCCM register
opgenomen die het OHSAS 18001 certificaat hebben behaald.
* Eemscentrale, Centrale Harculo en Bergum, Maxima-centrale, Centrale
Gelderland
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Over Electrabel
Electrabel maakt deel uit van de Groep GDF SUEZ, een van de meest
toonaangevende energieleveranciers in de wereld, aanwezig in de hele
energieketen, in elektriciteit en aardgas, zowel upstream als downstream.
Binnen zijn vakgebieden (energie, energieservices en milieu) positioneert
GDF SUEZ zich volgens een duurzaam ontwikkelingsmodel met de
uitdaging om: te voorzien in de vraag naar energie, betrouwbaar te zijn
in de levering, de energiebronnen optimaal te gebruiken en de
klimaatveranderingen tegen te gaan.
Electrabel is de grootste energieleverancier in de Benelux en is actief als
producent en leverancier van energie en energiegerelateerde diensten.
Het bedrijf biedt innovatieve energieoplossingen en persoonlijke
dienstverlening aan haar 6 miljoen consumenten, professionele en
industriële klanten. Electrabel beschikt over een gediversifieerd
productiepark in de Benelux met een totale capaciteit van 16.000 MW.
Deze omvatten faciliteiten die met hernieuwbare energiebronnen werken
evenals met conventionele en kerncentrales.
Electrabel Nederland beschikt over een modern productiepark met een
opgesteld vermogen van 5103 MW. Electrabel is de grootste
elektriciteitsproducent van Nederland, verantwoordelijk voor een kwart
van de totale productie. Electrabel Nederland heeft ongeveer 1.150
medewerkers in dienst.
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