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Buiten werken is niet zonder risico’s. Daarom is het 
belangrijk dat de medewerkers van Hazenberg zich 
beschermen tegen de schadelijke UV-straling van 
de zon. De zonnebrandcrème-dispensers en het 
smeerconcept van CareLyn zijn onderdeel van 

good governance en zorg voor de medewerkers 
en passen binnen het veiligheidsprogramma, 
Veiligheid is Prioriteit (VIP) van Hazenberg.

Zonbescherming in de bouw



VIP, het veiligheidsprogramma binnen Hazenberg 

“Eind 2019 is Hazenberg gestart met het veiligheidsprogramma VIP – Veiligheid 
is Prioriteit! Hiermee willen we het veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers 
vergroten en bewerkstelligen dat er een proactieve veiligheidscultuur ontstaat. 
Oftewel, veiligheidsdenken wordt onderdeel van onze genen en het DNA van ons 
bedrijf. Veiligheid is immers een recht van iedereen, ongeacht of iemand wel of geen 
dienstverband heeft binnen Hazenberg. Het raakt alle facetten van ons werk en dient 
onderdeel te zijn van onze cultuur.”

Samenwerking Hazenberg met CareLyn

Gezondheid en veiligheid van medewerkers staan centraal bij 
Hazenberg. Een goede zonnebrandcrème hoort dan ook bij de 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Net zo vanzelfsprekend als een 
helm, veiligheidsschoenen en gehoorbescherming. Het beschermen 
van hun medewerkers tegen de schadelijke invloeden van de zon 
is in lijn met good governance en zorg voor de medewerkers en 
past binnen het veiligheidsprogramma, Veiligheid is Prioriteit (VIP). 
Met de aanscherping van de regels in de Bouw-Cao is Hazenberg 
gaan zoeken naar een andere manier om het smeren van 
zonnebrandcrème te stimuleren. 

CareLyn helpt daarbij. De handige en hygiënische dispensers met 
topkwaliteit zonnebrandcrème (Boots 5* classificatie) hangen 
opvallend op de bouwplaats. Met voorlichting en duidelijke 
informatie brengt Hazenberg het belang van goed insmeren onder 
de aandacht van hun medewerkers. Hazenberg streeft er naar dat 
bescherming voor de zon en het insmeren straks door iedereen 
wordt gezien als een standaard onderdeel van de werkdag.

Wat zijn de ervaringen?

De medewerkers van Hazenberg zijn enthousiast. Geen plastic 
flesjes meer maar gebruiksvriendelijke dispensers met duurzame 
zonnebrandcrème. 

“Met deze dispensers streven we ernaar 
dat bescherming voor de zon en insmeren 
straks door iedereen wordt gezien als een 

standaard onderdeel van de werkdag.”

Voor iedere verkochte liter zonnebrandcrème 
doneert CareLyn een financiële bijdrage aan 
kankeronderzoek. Hiermee draagt CareLyn 
bij aan gezond leven, genieten, werken en 
voorkomen van huidkanker.

Wie smeert, doneert
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�  1 liter zonnebrandcrème

�  SPF30

�  Hoge bescherming UVA en UVB

�  Waterresistent

�  Boots 5* classificatie

�  Reuk- en kleurstofvrij

�  Hypoallergeen en pH-neutraal

�  Glutenvrij

�   Zeer geschikt voor de gevoelige

en allergische huid


