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1. Algemene informatie 

Ongewenst gedrag, onder meer door het niet opvolgen van wettelijke verplichtingen, regels en 
voorschriften, zowel bedrijfs- als projectgebonden, wordt binnen Ballast Nedam niet getolereerd. In 
deze HSE sanctieprocedure worden medewerkers gewezen op de sancties die genomen kunnen 
worden indien regels, voorschriften en afspraken worden overtreden of geschonden. 

1.1 Doel  

Het doel van deze procedure is: 

1. Voor alle medewerkers duidelijk maken dat op de kantoorlocaties, werkplaatsen en bouwlocaties 
van Ballast Nedam de geldende HSE (gedrags-)regels moeten worden nageleefd en dat bij het niet 
naleven daarvan sanctiemaatregelen kunnen volgen; 

2. Zorgen dat medewerkers die (herhaaldelijk) de geldende HSE (gedrags-)regels niet naleven op een 
consistente en uniforme wijze worden gesanctioneerd indien nodig; 

3. Duidelijkheid creëren voor de medewerkers, en het begrip van de HSE (gedrags-)regels vergroten. 

1.2 Scope procedure 

In deze procedure worden de minimumeisen voor Ballast Nedam omschreven. De procedure kan 
project specifiek, locatie specifiek en/ of klant specifiek worden aangepast en/ of verbeterd, zolang de 
minimumeisen gehandhaafd blijven.  
 

Bedrijfs-
voering 

Pre-
kwalificatie 

Tender Ontwerp en 
uitwerking 

Realisatie Beheer en 
onderhoud 

x x x x x x 

 
De procedure dient te worden toepast: 

• Bij alle Projecten en Business Units van Ballast Nedam Construction; 

• Bij Joint Venture Projecten die werken met het Bedrijfshandboek / Managementsysteem van 
Ballast Nedam. 
 

De procedure wordt niet toegepast bij Joint Venture Projecten die niet werken met het Bedrijfshand-
boek / Managementsysteem van Ballast Nedam. 

 
De procedure is van toepassing op de volgende medewerkers: 

• Alle medewerkers van Ballast Nedam, haar werkmaatschappijen en/ of Business Units; 

• Alle inhuurkrachten (inclusief ZZP’ers en medewerkers van uitzendbureaus en 
detacheringsbureaus) die werkzaamheden uitvoeren voor Ballast Nedam, haar 
werkmaatschappijen en/ of Business Units; 

• Alle medewerkers van onderaannemers en leveranciers die werkzaamheden uitvoeren voor 
Ballast Nedam, haar werkmaatschappijen en/ of Business Units; 

• Alle medewerkers van Joint Venture partners, indien het Bedrijfshandboek van Ballast Nedam 
van toepassing is op het project. 
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1.3 Bijbehorende documenten 

Bij deze procedure behoren de volgende documenten: 

 

1.4 Prestatie Indicator 

De prestatie indicator voor deze procedure is vastgelegd middels de volgende doelstelling:  

 

Doelstelling Meetfrequentie Meetmiddel Verantwoordelijke 

>90% toepassing van HSE 
Sanctieprocedure op de werken.  

2 x per jaar Interne 
rapportage 

Business Unit Director 

 

1.5 Normen / wet- & regelgeving / voorschriften: 

Met betrekking tot deze procedure zijn in ieder geval de volgende wetsartikelen van belang: 

• Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel 611: De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als 
een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen; 

• Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel 678: Einde arbeidsovereenkomst om dringende reden; 

• CAO Bouw & Infra ( 01-04-2018 tot 31-12-2019), artikel 19 lid 7: Schorsing om dringende 
reden. 

Voor referenties naar overige van toepassing zijnde (inter-)nationale normen, wet- & regelgeving:  
zie BN-BP07-MEM-001_NLD HSE Basis Principes. 
  

Type Documentnr. Bedrijfshandboek documenten en overige 

Procedure  BN-BP07-MEM  HSE Basis Principes 

BN-BP07-P02 Procedure Ongevallen/ Incidenten management 

BN-BP07-P08 HSE Onderscheidingsprocedure 

BN-BP04-P07 Beëindiging dienstverband 

Document 
(formulier/ 
model) 

ABC Bouwplaats- en gedragsregels (link) 

BN-BP07-F26 Formulier Melding Overtreding HSE (gedrags-)regels 

BN-BP07-F22 ABC Sanctiebrief onderaannemer 

BN-BP07-F23 ABC Sanctiebrief eigen medewerker 

[hold] Sanctiebeleid Ballast Nedam 

[hold] Alcohol- & drugsprotocol van Ballast Nedam 

Link / 
Applicatie 

SharePoint (Intranet Ballast 
Nedam) 

Verbetering van deze procedure: 
Zie  BN-BP07-MEM HSE Basis Principes, hoofdstuk 9 “Controle 
op naleving HSE-beleid”. 
Medewerkers die onduidelijkheden en/ of tegenstrijdigheden 
vaststellen in deze procedure  kunnen een verbetervoorstel 
indienen : zie Bedrijfshandboek, procedure BN-BP05-P04 
Continue Verbeteren. 
Medewerkers kunnen feedback geven door een Verbetervoorstel 
in te vullen onder TAB Verbetervoorstel in het Bedrijfshandboek: 
Verbetervoorstel 

Compliance - Gedragscode 
Ballast Nedam 

Intranet Ballast Nedam (link) 
https://ballastnedam.sharepoint.com/sites/intranet-
nl/services/compliance/Paginas/Gedragscode.aspx?web=1 

https://ballastnedam.sharepoint.com/sites/veiligheid-intern/Gedeelde%20documenten/ABC%20bouwplaatsregels/ABC%20Bouwplaatsregels%20NL.pdf
http://projectportaal.ballast-nedam.nl/sites/handboek/bnchandboek/Lists/Verbetervoorstel/NewForm.aspx
https://ballastnedam.sharepoint.com/sites/intranet-nl/services/compliance/paginas/gedragscode.aspx?web=1
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2. Werkwijze 

2.1 Procesflow 

 

Input OutputActiviteit Rollen / Functies

Activiteit

Beslissing
Proces 

link

Document

Instructie

Data
Automatische 

bewerking

O = Opsteller

C = Controleur

G = Goedkeurder

B =  Bevoegde

Algemeen/staf

Selectie

Tender

Ontwerp / uitwerking

Realisatie

Beheer & Onderhoud

Legenda:

Verwijzing 

naar A
A

Toelichting

 

Input OutputActiviteit Rollen / Functies

Activiteit

Beslissing
Proces 

link

Document

Instructie

Data
Automatische 

bewerking

O = Opsteller

C = Controleur

G = Goedkeurder

B =  Bevoegde

Algemeen/staf

Selectie

Tender

Ontwerp / uitwerking

Realisatie

Beheer & Onderhoud

Legenda:

Verwijzing 

naar A
A

Toelichting

Medewerkers melden 

overtredingen aan: 

(Hoofduitvoerder) / 

Operationeel Manager / 

Leidingevende.

Overleg met de HSE 

Officer over te nemen 

actie(s) 

Bepaal of nader 

onderzoek nodig is.

Zo ja, dan 

functionaris(sen) 

aanwijzen die 

onderzoek uitvoeren.

Het is van belang dat 

nader onderzoek 

zorgvuldig wordt 

uitgevoerd (zie 

paragraaf 2.2.3).

Voor onderzoek van een 

ongeval:  zie  BN-BP07-

P02 “Ongeval & Incident 

Management 

Procedure”.

Beslis met behulp van  

bijlage C van deze 

procedure of en in 

hoeverre de overtreding 

verwijtbaar is aan de 

medewerker.

Leg Niveau waarop men 

wil gaan Sanctioneren 

vast op Formulier 

Melding Overtreding.

Voor Niveau 04 en 05: 

Overleggen met 

Corporate HR en 

Corporate HSE.

In de aangetekende 

brief staat wat de 

medewerker ten laste 

wordt gelegd en op welk 

niveau Ballast Nedam 

een sanctie wil gaan 

opleggen.

Voor Niveau 04 en 05: 

Overleggen met 

Corporate HR en 

Corporate HSE.

1. Melden overtreding van 

HSE (gedrags)regels

3. Onderzoeken van de 

overtreding

4. Nagaan  of 

overtreding verwijtbaar 

is aan medewerker

5. Beslissen over 

niveau van Sanctie 

6. Uitnodigen medewerker 

voor HSE Discipline 

Commissie

1 2

Niveau 02 of hoger

Uitnodigingsbrief

Nee, einde procedure

Registratie Sanctionering  
uit Personeelsdossier 

(AFAS) (i.v.t.)

Registratie Sanctionering 
uit Projectdossier

(i.v.t.)

Onderzoeksrapport

Arbeidscontract BN + 
Personeelsgids BN 

(Sanctiebeleid)

Overeenkomst met OA /
Lev / Uitzendbureau

Onderzoeksrapport

2. Bepalen noodzaak 

van nader onderzoek

Ja

Nee, ga naar Stap 4

Melding Overtreding

Melding Overtreding

O = Leidinggevende / Operatio-

       neel Manager / Hoofduit-

       voerder 

O = HSE Officer 

C = Onderzoeksteam

G = Projectmanager / 

       Business Unit Director

O = HRM Adviseur 

C = HSE Officer 

G = Project Manager / Business 

       Unit Director

B = Project Manager / 

       Business Unit Director

Formulier Melding 
Overtreding HSE 
(gedrags)regels

Sanctiebeleid Ballast 
Nedam

Ja

Niveau 01.

Ga naar Stap 9.

B = Project Manager /

       Business Unit Director

B = Project Manager / 

      Business Unit Director 

Gedragscode Ballast 
Nedam

Alcohol- & drugsprotocol 
Ballast Nedam

Melding Overtreding

Melding Overtreding

Bijlage C
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Input OutputActiviteit Rollen / Functies

Activiteit

Beslissing
Proces 

link

Document

Instructie

Data
Automatische 

bewerking

O = Opsteller

C = Controleur

G = Goedkeurder

B =  Bevoegde

Algemeen/staf

Selectie

Tender

Ontwerp / uitwerking

Realisatie

Beheer & Onderhoud

Legenda:

Verwijzing 

naar A
A

Toelichting

De HSE Discipline 

Commissie bespreekt 

de overtreding met de 

medewerker.

Op basis van de 

verklaring van de 

medewerker wordt 

gekeken of er eventueel 

sprake is van bijzon-

dere omstandigheden.

Het gaat hier om het 

vaststellen van Sancties 

op Niveau 02 of hoger 

Overtreding door 

medewerker van andere 

werkgever : Officiele 

briev naar 

vestigingsadres van 

werkgever sturen.

Werkwijze bij 

medewerkers Ballast 

Nedam: Sanctiebeleid + 

BN-BP-P07 Beëindigen 

dienstverband.

2 2

9. Opleggen Definitieve 

Sanctie

10. Archiveren

Einde

Personeelsdossier 
(AFAS)

(voor BN-medewerkers)

Projectdossier

O = HRM Adviseur

C = ----

G = Hoofd HRM

7. HSE Discipline 

Commissie 

Notulen Bespreking HSE 
Discipline Commissie

8. Vaststellen 

Definitieve Sanctie door 

HSE Discipline Bestuur

Notulen van bespreking 
HSE Discipline Commissie.

O = HRM Adviseur

C = Deelnemers HSE 

       Discipline Commissie

G = Voorzitter HSE 

        Discipline Comisiie 

Niveau 02 en hoger:
Officiele Brief

Niveau 01: Aantekening bij 
Mondelinge Waarschuwing

O = Leidinggevende / Operatio-

       neel Manager / Hoofduit-

       voerder 

O = HRM Adviseur  

C = Corporate HSE Manager

G = CEO

Notulen Bespreking 
Discipline Bestuur

O = Notulist 

C = Raad van Bestuur Ballast 

       Nedam

G = CEO Ballast Nedam

Notulen bspreking 
Discipline Bestuur

Niveau 01: Aantekening bij 
Mondelinge Waarschuwing

O = Document Control 

C = Inkoop Project

G = ---

Niveau 02 en hoger:
Officiele Brief

 
  



 

 Pagina 7 van 14 

BEDRIJFSHANDBOEK 
 

Toepassing  Ballast Nedam Construction Status Definitief 

Proces BP07 HSE Management Publicatiedatum 27-11-2020 

Document nr. BN-BP07-P09_NLD Versie 1 

Document soort Procedure HSE Sanctieprocedure 

2.2 Toelichting stappen procedure 

Algemeen: 

Binnen Projecten en de Business Units van Ballast Nedam worden management systemen toegepast 

met als doel incidenten en ongevallen te voorkomen. Hiertoe zijn duidelijke procedures en HSE 

(gedrags-)regels opgesteld die dienen te worden opgevolgd. Bij het niet naleven van de 

voorgeschreven HSE procedures en HSE (gedrags-)regels kan disciplinair worden opgetreden en 

kunnen sancties worden opgelegd. Bij het toepassen van het sanctiebeleid worden verschillende 

sancties onderscheiden. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de gemaakte overtreding wordt een 

sanctie opgelegd, waarbij de (persoonlijke) omstandigheden in acht zijn genomen. De sanctie die de 

werkgever wil opleggen heeft alleen betrekking op de overtreding die op dat moment heeft 

plaatsgevonden en wordt door de werkgever getoetst aan de toepasselijke wet- en regelgeving 

alvorens tot oplegging wordt overgegaan. 

 

In lijn met het Sanctiebeleid Ballast Nedam, kunnen de volgende sancties worden opgelegd: 

Niveau Sanctie 

01 Mondelinge waarschuwing met aantekening. 

 

02 Berisping als schriftelijke waarschuwing (gele kaart). 
Toe te passen bij herhaling van overtreding ondanks eerdere waarschuwing als bedoeld 
onder 1, of direct, indien de ernst van de overtreding daar aanleiding  toe geeft.  

03 Schorsing of vrijstelling van werk / tijdelijke verwijdering van de bouwplaats (tijdelijke rode 
kaart). 
Voor maximaal drie werkdagen wordt het de medewerker verboden om werkzaamheden 
te verrichten. Met behoud van loon maar met inleveren van vakantiedagen.  
Toe te passen bij herhaling van overtreding ondanks eerdere waarschuwingen bedoeld 

onder 1 en 2, of direct, indien de ernst van de overtreding daar aanleiding toe geeft. 

04 Schorsing of vrijstelling van werk / tijdelijke verwijdering van de bouwplaats (tijdelijke rode 

kaart). 

Voor maximaal drie werkdagen wordt het de medewerker verboden om werkzaamheden 

te verrichten. Zonder behoud van loon. 

Toe te passen bij herhaling van overtreding ondanks eerdere waarschuwingen bedoeld 

onder 1,2 en 3, of direct, indien de ernst van de overtreding daar aanleiding toe geeft. 

05 Ontslag van de medewerker / definitieve verwijdering van de bouwplaats (definitieve rode 

kaart).  

Toe te passen bij herhaling van ongewenst overtreding ondanks eerdere 

waarschuwingen als bedoeld onder 1, 2, 3 en 4, of direct, indien de ernst van de 

overtreding daar aanleiding toe geeft. 

 

Stap 1: Melden overtreding van HSE (gedrags-)regels 

Alle medewerkers hebben de plicht om bij overtredingen van een HSE (gedrags-)regel de 
desbetreffende medewerker daarop aan te spreken en dit te melden aan hun Leidinggevende en / of 
(Hoofd-)uitvoerder (zie Arbowet - artikel 11.e.). 
Wanneer de Leidinggevende/ Hoofduitvoerder de melding erkent, dan legt hij/ zij de overtreding vast 
op Formulier Melding Overtreding HSE (gedrags-)regels (BN-BP07-F26). 
 

Stap 2: Bepalen noodzaak van nader onderzoek 

De Project Manager/ Business Unit Director beslist of aanvullend onderzoek nodig is. Dit hangt af van: 

- De ernst van het incident (wat is er daadwerkelijk gebeurd); 
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- De potentiële gevolgen van het incident (wat had er kunnen gebeuren); 

 
Als nader onderzoek niet nodig is, dan kan stap 3 “Onderzoeken van de overtreding” worden 
overgeslagen. 

Stap 3: Onderzoeken van de overtreding 

Als er besloten wordt dat een nader onderzoek van de overtreding noodzakelijk is, dan dient dit direct 
te worden uitgevoerd. Het onderzoek dient op zo kort mogelijke termijn worden afgerond. Het is 
belangrijk om nauwkeurig te zijn en feiten zorgvuldig vast te leggen, inclusief eventuele bewijsvoering. 
 
Als er mogelijk een sanctie wordt opgelegd, met name sancties op niveau 03, 04 en 05, dan dient er 
overtuigend bewijs te zijn. Als er sprake is van een (bijna) ongeval, kan er nader onderzoek 
plaatsvinden zoals beschreven in de Procedure Ongevallen/ Incidenten management (BN-BP07-P02) 
en kan bewijs opgenomen worden in het ongevalsonderzoeksrapport.  
 
Een zorgvuldig onderzoek bestaat uit de volgende stappen: 

• Vergaren van informatie uit diverse bronnen rond het overtreden van de HSE (gedrags-)regels; 

• Voorbereiden van interviews; 

• Interviewen van getuigen; 

• Interviewen van de medewerker die de overtreding heeft begaan; 

• Vastleggen van bewijsmateriaal; 

• Analyse van de resultaten van het onderzoek. 
 

Het volgende dient te worden onderzocht en/ of overwogen: 
 

1. Mate van individuele verantwoordelijkheid van de medewerker. Is er sprake van: 
- Sabotage; 
- Vandalisme; 
- Geweld; 
- Kwaadwillendheid; 
- Roekeloosheid; 
- Nalatigheid; 
- Onachtzaamheid; 
- Baldadigheid; 
- Nonchalance; 
- Bewust nemen van risico’s (“thrill seeking”); 
- Onvoldoende bewust zijn van de risico’s;  
- Niet beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. 
 

2. Mate van verantwoordelijkheid van Ballast Nedam. Is er sprake van: 
- Onduidelijkheid en/ of onvoldoende toepasbaarheid van procedures en regels; 
- Onduidelijke en/ of onvolledige training en/ of instructie van procedures en regels; 
- Onduidelijke communicatie van procedures en regels; 
- Onvoldoende supervisie. 
 

3. Mate van verantwoordelijkheid van de werkgever van de medewerker (Onderaannemer/ 
Leverancier). Is er sprake van: 
- Onduidelijkheid en/ of onvoldoende toepasbaarheid van procedures en regels; 
- Onduidelijke en/ of onvolledige training en/ of instructie van procedures en regels; 
- Onduidelijke communicatie van procedures en regels; 
- Onvoldoende supervisie; 
- Conflicterende belangen. Bijvoorbeeld: planning of budget krijgen in prioriteit boven HSE.   
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4. Is er sprake van verzwarende omstandigheden: 
- Ernst van de overtreding; 
- Gedrag ten aanzien van HSE; 
- Aantal eerdere overtredingen.  
 

Om achter de dieper liggende oorzaken (root causes) te komen dient het onderzoek antwoord te 
geven op onder andere de volgende vragen: 
 

1. Was er sprake van een opzettelijke overtreding? 
 

2. Waarom overtrad de medewerker de voorgeschreven regels/ voorschriften/ instructies? 
En was de overtreding voor de medewerker acceptabel? Waarom? 
 

3. Heeft de overtreding vaker plaatsgevonden? Zo ja, waarom? 
 

4. Procedures & instructies: 
Waren de gegeven instructies helder, duidelijk en werkbaar voor de medewerker? 
 

5. Organisatie: 
- Is er sprake van onduidelijkheden met betrekking tot verantwoordelijkheden en  
  bevoegdheden die hebben geleid tot de overtreding? 
- Was er voldoende toezicht / supervisie? Of speelt de toezichthouder ook een rol?   
- Wordt de overtreding door meerdere medewerkers begaan? Zo ja, waarom? 
 

6. Ontwerp: 
- Zitten er fouten in een ontwerp, van bijvoorbeeld een machine, die het mogelijk maken om 
de overtreding te begaan? 
 

7. Competentie (kennis en vaardigheden): 
- Beschikt de medewerker over voldoende kennis en vaardigheden om zijn werk/ taak goed  
  uit te kunnen voeren? 
 

8. Materialen en middelen: 
Beschikte de medewerker over de juiste en geschikte materialen en middelen om zijn 
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren? 
 

9. Conflicterende belangen: 
- Kreeg de medewerker voldoende tijd om zijn werk/ taak goed uit te kunnen voeren? Was er  
  mogelijk sprake van tijdsdruk op het werk? Zo ja, waar wordt dat door veroorzaakt? 
- Wordt de medewerker mogelijkerwijs door een leidinggevende aangezet tot afwijken van de  
  regels? Waarom? 
 

10. Housekeeping: 
- Is er gebrek aan orde en netheid op de werkplek (housekeeping) waardoor de medewerker  
  de overtreding heeft begaan? 
 

11. Omgevingsfactoren: 
- Was er sprake van omgevingsfactoren? Bijvoorbeeld: 
  - Veranderende weersomstandigheden; 
  - Noodsituatie. 

 
Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek kan bepaald worden welke stappen er kunnen 
worden ondernomen. 
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Stap 4: Nagaan of overtreding verwijtbaar is aan medewerker 

De Project Manager/ Business Unit Director beslist of de overtreding te verwijten is aan de 
medewerker. Om dit te bepalen kan het “Schema sanctie bepaling” (bijlage C) van deze procedure als 
richtlijn gebruikt worden. Als de overtreding niet verwijtbaar is aan de medewerker, dan eindigt de 
procedure. 

Stap 5: Beslissen over niveau van sanctie 

Het sanctiebeleid onderscheid 5 verschillende “Niveaus” waaronder sancties kunnen worden 

opgelegd. Zie tabel in paragraaf 2.2. De Projectmanager en/ of Business Unit Director bepalen in 

eerste instantie onder welk Niveau een sanctie wordt opgelegd. Als het een overtreding van de Zero 

Tolerance regels of een andere overtreding betreft die valt onder Niveau 02 of hoger, dan volgt 

procedure stap 6 “Uitnodigen medewerker voor het geven van een toelichting aan de HSE Discipline 

Commissie”. 

 
Op een aantal gedragingen en overtredingen is het Zero Tolerance beleid van toepassing (zie BN-
BP07-MEM-001_NLD Basis Principes). Zero Tolerance betekent dat de betrokkene die één of meer 
van deze regels overtreedt per direct van het werk kan worden verwijderd. Daar hoeft geen 
waarschuwing aan vooraf te zijn gegaan. De overtredingen waarop het Zero Tolerance beleid van 
toepassing is, zijn: 
 

Don’ts: ZO WERKEN WE NIET (Zero Tolerance)  

▪ Discrimineren 
o En/ of intimideren of het aanzetten daartoe vanwege godsdienst, 

levensovertuiging, politieke overtuiging, gezondheid, ras of geslacht. 
▪ Geweld 

o Plegen van fysiek- of iedere andere vorm van geweld.   
▪ Alcohol en/ of drugs  

o Gebruiken en/ of het verstrekken van alcohol en/ of drugs onder werktijd, of 
onder invloed zijn daarvan.   

▪ Stelen  
o Stelen of beschadigen van noodhulpmiddelen en/ of het verplaatsen 

hiervan zonder voorafgaande toestemming.  
▪ Veiligheidsvoorzieningen op materieel  

o Doelbewust beschadigen en/ of uitschakelen van veiligheidsvoorzieningen op 
materieel (zoals elektrische veiligheden, alarmen, kraancomputers en 
voertuigbewakingssystemen).   

▪ Bedienen 
o Bedienen van materieel en machines zonder geldige opleiding of juiste 

certificaat.   
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Stap 6: Uitnodigen medewerker voor HSE Discipline Commissie 

De HR Adviseur verzamelt de relevante informatie voor het HSE Discipline Commissie overleg: 

- Sanctiebrief onderaannemer / sanctiebief eigen medewerker; 

- Formulier Melding Overtreding HSE (gedrags-)regels; 

- Onderzoeksrapport (indien opgesteld); 

- Arbeidscontract (indien het een eigen medewerker betreft); 

- Overeenkomst tussen Ballast Nedam en de werkgever van de medewerker (bij onder- 

aannemer, leverancier, uitzendbureau); 

- Sanctiebeleid. 

 

De HR Adviseur stelt een brief op met een onderbouwing van hetgeen de medewerker wordt verweten 
en welke sanctie Ballast Nedam voornemens is om op te leggen. De brief bevat tevens een 
uitnodiging voor de medewerker om op een bepaalde datum en tijdstip zijn kant van het verhaal toe te 
lichten aan de HSE Discipline Commissie. 
Als het een medewerker van Ballast Nedam betreft, dan stuurt de HR Adviseur de brief aangetekend 
naar het privéadres van de medewerker. 
Als het een medewerker van een andere werkgever (bijvoorbeeld een onderaannemer) betreft, dan 
stuurt de HR Adviseur de brief aangetekend naar de werkgever van de betreffende medewerker. 

Stap 7: HSE Discipline Commissie (Business Unit Level) 

De HSE Discipline Commissie van de betreffende Business Unit komt bijeen om de overtreding te 

bespreken en om een (voorlopige) beslissing te nemen over de op te leggen sanctie. Bij een zeer 

ernstige overtreding (Niveau 5) wordt de HSE Discipline Commissie direct bijeengeroepen, inclusief 

de Corporate HSE Manager. In geval van een Ballast Nedam medewerker zal de HR adviseur ook 

deel uitmaken van de commissie.  

De HSE Discipline Commissie past hoor en wederhoor toe. Het is belangrijk dat de medewerker zijn 

kant van het verhaal kan vertellen. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat er besloten wordt om een 

mildere sanctie of geen sanctie op te leggen. 

De medewerker heeft het recht om zich bij het gesprek met de HSE Discipline Commissie te laten 
ondersteunen door zijn werkgever en/ of een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld een vakbonds-
functionaris of een jurist). 
 

De HSE Discipline Commissie evalueert het Formulier Melding Overtreding HSE (gedrags-)regels, het 
Onderzoeksrapport en het gesprek met de medewerker. Na het gesprek krijgt de medewerker te 
horen welke sanctie er opgelegd gaat worden (bij Niveau 1, 2, of 3) of welk advies de HSE Discipline 
Commissie gaat uitbrengen aan het HSE Discipline Bestuur (bij Niveau 4 of 5). 

Stap 8: Vaststellen definitieve sanctie door HSE Discipline Commissie / Bestuur 

Bij sanctieniveau 02 of 03 bepaalt de HSE Discipline Commissie op basis van de bevindingen welke 
sanctie wordt opgelegd. Bij sanctieniveau 04 of 05 bepaalt het HSE Discipline Bestuur op basis van 
de bevindingen en het advies van de HSE Discipline Commissie welke sanctie definitief wordt 
opgelegd.  

Stap 9: Opleggen definitieve sanctie 

Medewerker van Ballast Nedam: 

Sanctie op niveau 01 (Mondelinge waarschuwing met aantekening): 
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De medewerker krijgt een mondelinge waarschuwing van de Leidinggevende/ Operationeel Manager/ 
(Hoofd)uitvoerder. De medewerker kan bezwaar maken bij de Leidinggevende/ Operationeel 
Manager/ (Hoofd)uitvoerder. 

 

Sanctie op niveau 02 en hoger: 

De medewerker ontvangt een officiële brief of e-mail met de definitieve sanctie inclusief 
onderbouwing. 

In de brief staat vermeld dat de medewerker schriftelijk bezwaar tegen het besluit kan indienen bij de 
werkgever / dan wel contractuele opdrachtgever. 

 

Sanctie op niveau 05 (Ontslag van de medewerker) 

Als er is besloten om over te gaan tot ontslag van een medewerker van Ballast Nedam, dan wordt 
procedure BN-BP04-P07 “Beëindigen dienstverband” in gang gezet.  

 

Medewerker van onderaannemer/ leverancier/ uitzendbureau: 

Sanctie op niveau 01 (Mondelinge waarschuwing met aantekening): 

De medewerker krijgt een mondelinge waarschuwing. Bij medewerkers van andere partijen wordt ook 
de direct leidinggevende van de medewerker op de hoogte gesteld. 

De medewerker kan bezwaar maken bij de Leidinggevende/ Operationeel Manager/ (Hoofd)uitvoerder 
van Ballast Nedam. 

 

Sanctie op niveau 02 en hoger: 

De medewerker en zijn werkgever ontvangen een officiële brief of e-mail met de definitieve sanctie 
inclusief onderbouwing.  

In de brief staat vermeld dat de medewerker, dan wel zijn werkgever, schriftelijk bezwaar tegen het 
besluit kan indienen bij de werkgever / dan wel contractuele opdrachtgever. 

 

Stap 10: Archiveren 

Sancties voor Ballast Nedam werknemers en direct ingehuurde medewerkers worden in het 
Personeelsdossier bijgehouden door de afdeling HR. 
Opgelegde sancties aan onderaannemers en derden worden door de Projecten en Business Units bij 
de afdeling Inkoop van Ballast Nedam gemeld, zodat een medewerker die de toegang tot de 
bouwplaatsen is ontzegd niet alsnog op een ander project van Ballast Nedam wordt ingezet. 
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BIJLAGE A. Taken 
 
Specifieke taken, die betrekking hebben op deze procedure worden hieronder beschreven.  
 
A.1 CEO Ballast Nedam 
De CEO heeft als taak het verifiëren van de implementatie en effectiviteit van de HSE 
Sanctieprocedure. 
 
A.2 Executive Director Technical Services  
De Executive Director Technical Services heeft als taak het goedkeuren van de HSE 
Sanctieprocedure en heeft tevens als taak om de CEO te informeren bij opgelegde sancties van 
Niveau 5.  
 
A.3 Business Unit Director 
De Business Unit Director heeft als taak om ervoor te zorgen dat deze procedure wordt 

geïmplementeerd op alle werklocaties/ projecten en heeft tevens als taak het informeren van de 

Executive Director Technical Services en de Corporate HR en HSE Manager bij opgelegde sancties 

van Niveau 3, 4 en 5. 

 
A.4 Project Managers 
De Project Manager heeft als taak om ervoor te zorgen dat deze procedure wordt geïmplementeerd 

op het Project en neemt deel in de HSE Discipline Commissie. 

 
A.5 Afdelingshoofden  
Afdelingshoofden hebben als taak om ervoor te zorgen dat deze procedure wordt geïmplementeerd 
binnen hun afdeling en nemen deel in de HSE Discipline Commissie.  
 
A.6 Lijnmanagers, Operationele Managers en (Hoofd)uitvoerders 
De Lijnmanagers/ Operationele managers en (Hoofd)uitvoerders hebben als taak om ervoor te zorgen 

dat deze procedure wordt geïmplementeerd in de uitvoering en nemen deel in de HSE Discipline 

Commissie. 

 
A.7 Corporate HSE Manager 
De Corporate HSE Manager ondersteund de CEO met het verifiëren van de effectiviteit van de HSE 

Sanctieprocedure door middel van het uitvoeren van interne audits en neemt deel in het HSE 

Discipline Bestuur bij sancties van Niveau 4 en 5.  

 

A.8 HSE Officer Project of Business Unit 
De HSE Officer van een Project / Business Unit heeft als taak om de implementatie van deze 

procedure op de Projecten binnen de Business Unit te verifiëren en neemt deel in de HSE Discipline 

Commissie.  

 
A.9 HSE Supervisor (Onderaannemer) 
De HSE Supervisors (van de onderaannemers) op de projecten dragen mede zorg voor het opvolgen 

van de HSE Sanctie Procedure.  
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A.10 HR Adviseur van de Business Unit 
De HR Adviseur van de Business Unit heeft als taak om samen met de betrokken leidinggevende(n) 

en HSE Officer gesprekken te voeren met de medewerker welke een overtreding heeft begaan en 

neemt deel in de HSE Discipline Commissie. 

Tevens heeft de HR Adviseur als taak, het vastleggen van hetgeen is besproken in deze overleggen 

(notulen) en het opnemen van de overtreding en de daarbij behorende sanctie in het 

personeelsdossier van de betreffende medewerkers. 

 

A.11 Corporate HR Manager  
De Corporate HR Manager heeft als taak om deel te nemen in het HSE Discipline Bestuur bij sancties 

van Niveau 4 en 5.   

 

A.12 Business Unit of Project Organisatie Inkoop afdeling 
De Business Unit of Project Organisatie Inkoop afdeling heeft als taak om de overtreding en de daarbij 

behorende sanctie in het onderaannemers dossier van de betreffende medewerker die een 

overtreding heeft begaan op te nemen. 

 

A.13 Iedere werknemer, inclusief werknemers van onderaannemers en uitzendbureaus 
Alle werknemers, inclusief werknemers van onderaannemers en uitzendbureaus hebben als taak om 

overtredingen van HSE (gedrags-)regels te melden aan de leidinggevende, (Hoofd)uitvoerder of HSE 

Officer. 
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BIJLAGE B. Definities & Afkortingen 

HSE Health, Safety and Environment (Gezondheid, Veiligheid en Milieu) 

HSE Discipline Commissie Voor projecten: 

Commissie bestaande uit Project Manager, (Hoofd)uitvoerder, 

Project HSE Officer en eventueel de Business Unit Director.  

 

Voor afdelingen: 

Commissie bestaande uit Afdelingshoofd, HSE Officer, HR 

Adviseur en eventueel de Business Unit Director. 

 

HSE Discipline Bestuur Voor overtredingen met sanctie Niveau 4 en 5: 

Afgevaardigden van bovenstaande functionarissen en de Corporate 

HR en HSE Manager.   
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BIJLAGE C. Processtappen ter bepaling of een sanctie moet worden opgelegd 
   

Start (Overtreding)

Sabotage kwaadwillig ?
Geweld gebruikt ?

Overtreding van HSE-regel

Regel duidelijk en 
toepasbaar ?

Regel goed 
gecommuniceerd & 

uitgelegd ?

Regel / procedure / 
werkinstructie aanpassen 

Einde

Training / instructie geven Einde

Bewuste overtreding ?

Roekeloosheid / Bewust 
regel overtreden 

Onachtzaamheid / 
Onbewust regel 

overtreden 

Bepalen sanctie
Afhankelijk van ernst één 

of meerdere niveaus 
overslaan

(zie Sanctiebeleid)

Einde

NEE

JA

JA

JA

NEE

NEE

JA

NEE

Bepalen sanctie
(zie Sanctiebeleid)

Bepalen sanctie
(zie Sanctiebeleid)
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BIJLAGE D. Richtlijnen bij overtredingen en direct te nemen acties 

 

Overtreding / constatering Direct te nemen actie 

Overtreding Bouwplaatsregels, Zero Tolerance 
beleid, of Gedragscode Ballast Nedam, dat zou 
kunnen leiden tot ongevallen en / of letsel. 

Stop het werk.  
Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Overtreding Bouwplaatsregels, Zero Tolerance 
beleid, of Gedragscode Ballast Nedam, dat niet 
direct zou kunnen leiden tot ongevallen en / of 
letsel. 

Meldt de overtreding aan leidinggevende, 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Gebruiken en/ of het verstrekken van alcohol en/ 
of drugs onder werktijd, of onder invloed zijn 
daarvan. 

Stop het werk.  
Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

(Doelbewust) beschadigen en/of uitschakelen 
van veiligheidsvoorzieningen op materieel (zoals 
elektrische veiligheden, alarmen, 
kraancomputers, voertuigbewakingssystemen).   

Stop het werk.  
Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Bedienen van materieel en machines zonder 
geldige opleiding of juiste certificaat.   

Stop het werk.  
Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Aanslaan van lasten / hijswerkzaamheden door 
niet competent persoon.  

Zorg eerst voor een veilige situatie en stop dan 
het werk.  
Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Bouwen, wijzigen of demonteren van steigers 
door niet competent persoon.  

Stop het werk.  
Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Gebruik van mobiele telefoon tijdens het 
besturen of gebruiken van machines/ werktuigen 
en transportmiddelen. 

Stop het werk.  
Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Persoon begeeft zich onder hangende last. Stop het werk.  
Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Vergunningplichtige  werkzaamheden zonder 
werkvergunning.  

Stop het werk.  
Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Werkzaamheden in besloten ruimte zonder 
juiste beheersmaatregelen. 

Stop het werk.  
Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Werkzaamheden in afgravingen zonder juiste 
beheersmaatregelen.  

Stop het werk.  
Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Roken buiten de daarvoor aangewezen locaties.  Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Persoon raakt gewond door onachtzaamheid.  Meldt de overtreding aan leidinggevende, 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Ongeval of incident wordt niet gemeld.  Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Agressie en / of vechten (inclusief stoeien). Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 

Werken op hoogte zonder valbeveiliging.  Zorg eerst voor een veilige situatie en stop dan 
het werk.  
Meldt de overtreding aan leidinggevende/ 
(Hoofd-)uitvoerder voor onderzoek en opvolging. 
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Betreden afgezet gebied.  Spreek persoon aan. Bij bewuste overtreding, 
melden aan leidinggevende/ (Hoofd-)uitvoerder 
voor onderzoek en opvolging. 

Betreden ongekeurde steiger.  Spreek persoon aan. Bij bewuste overtreding, 
melden aan leidinggevende/ (Hoofd-)uitvoerder 
voor onderzoek en opvolging. 

Onjuist gebruik / niet gebruiken van Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM’s)  

Zorg eerst voor een veilige situatie en spreek de 
persoon aan. Bij bewuste overtreding, melden 
aan leidinggevende/ (Hoofd-)uitvoerder voor 
onderzoek en opvolging. 

Onveilige handelingen.  Zorg eerst voor een veilige situatie en spreek de 
persoon aan. Bij bewuste overtreding, melden 
aan leidinggevende/ (Hoofd-)uitvoerder voor 
onderzoek en opvolging. 

 

 

 

 

 


