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1. Beleidsverklaring 
Om de missie van Ennatuurlijk: “ Sneller naar lokale duurzame energie voor iedereen in Nederland”  

waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat Ennatuurlijk een veilige partner is. De transitie is niet duurzaam 

wanneer techniek faalt of wanneer er ernstige ongevallen plaatsvinden tijdens het werk hieraan. Het is dan ook 

de visie van Ennatuurlijk dat: “ Onze klanten zijn FAN van onze producten, onze aanpak en onze medewerkers”  

De verantwoordelijkheid t.a.v. Health, Safety en environment wordt daarom zeer serieus genomen. 

Daarom is Ennatuurlijk lid van Samen Veilig Werken Aan Warmte (SVWAW). Vanuit deze samenwerking is 

gezamenlijk beleid opgesteld voor de haakse slijper. Bestaande uit technische- en gedragseisen.

1.1  Toepassingsgebied 

Dit beleid is enkel van toepassing wanneer er gebruik gemaakt wordt van een haakse slijper / slijptol bij 

opdrachten in uitvoering van Ennatuurlijk. Het maakt daarbij niet uit of de aan nemer lid is van SVWAW of 

niet. Het is niet van toepassing op overige leveranciers zoals van IT diensten en producten. 

1.2  Technische eisen  

 Een aantal eisen worden nu eenmaal gesteld aan de techniek op / aan het materieel. Dit zijn in onze branche:

   • Kick-back functie;

   • Herstart beveiliging;

   •  Gebruik van schijf binnen de houdbaarheids datum;

   • Scherm voor spaanders / vonken.

     Het is verplicht dat het materieel in de juiste staat is en gekeurd is. Daarnaast gaat de sterkte voorkeur uit naar 

een snoerloze haakse slijper.

1.3.  Gedragseisen 

Bij het gebruik van een haakse slijper eisen wij:

   •  Dat het middel altijd met 2 handen bediend wordt;

   •  Dat het middel uit staat wanneer het wordt weggelegd;

   • Handen van het apparaat af = Schijf staat stil;

   • Schijf wisselen = stekker / accu er uit;

   • Dat het werkstuk vast / geborgd staat.

    Een 2e handvat dient gemonteerd te zijn en mag enkel verwijderd worden op de werkplek wanneer  

de aanwezigheid hiervan het werk onmogelijk maakt.

1.4.  Ingangs- en overgangstermijnen 

In lijn met SVWAW verwachten wij dat opdracht nemers enkel de juiste 

middelen verstrekken per 1-1-2023. Vanaf 1-7-2023 dienen alle haakse 

slijpers / slijptollen vervangen te zijn. Zij eisen hetzelfde in hun contract- 

en inkoop voor waarden van ingehuurde partijen vanaf 1-1-2023.

     Voor zzp’ers geldt dat zij tot 1-7-2023 de mogelijk heid krijgen om hun 

middelen te vervangen.

     Voor alle partijen geldt dat zij toe moeten zien op het gebruik van het 

juiste materieel. Wanneer dat niet aanwezig is mag het werk niet starten. 

Ook zien alle partijen toe op de beschreven gedragsregels.
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