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1. Introductie

Tata Steel is bezig met de introductie van een nieuw werkvergunning system, het firma portaal is 

hiervan een onderdeel.

Het tata Steel firma portaal biedt de mogelijkheid tot een eenvoudige samenwerking tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer.

Door middel van het portaal is het mogelijk om werkvergunningen in te zien en om een bijdrage 

te leveren aan de risico analyse

Tijdens de overgangsperiode werkt Tata Steel met twee systemen, het firma portaal en de BOWR
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Opdrachtgever start risico analyse

Opdrachtgever vult omgeving gerelateerde 

risico’s en maatregelen in

Opdrachtnemer ontvangt verzoek tot bijdrage 

risico analyse per e-mail

Opdrachtnemer vult werk gerelateerde risico’s en 

maatregelen in

Opdrachtnemer controleert omgeving 

gerelateerde risico’s en maatregelen

Opdrachtnemer accordeert de risico analyse

Suggestie tot omgeving gerelateerde maatregelen

Opdrachtgever controleert werk gerelateerde 

maatregelen

Tata Steel personeel tekent werkvergunning

Suggestie tot werk gerelateerde maatregelen

2. Portaal stap-voor-stap

Firma PortaalWerkvergunning Applicatie

Opdrachtgever accordeert de risico analyse

Opdrachtgever draagt werkvergunning over aan 

opdrachtnemer

Opdrachtnemer voert werk uit

Printen werkvergunning



3. Kenmerken firma portaal

▪ Er is binnen Tata Steel een nieuw system om werkvergunningen te maken 

▪ Er wordt vanaf 27 Juli gewerkt met twee systemen naast elkaar: de BOWR en het Firma portaal 

▪ De nieuwe werkwijze maakt gebruik van het firma portaal om de risicoanalyse in te vullen 

▪ De opdrachtgever vult omgeving gerelateerde risico’s en maatregelen in, de opdrachtnemer werk gerelateerde 

risico’s en maatregelen 

▪ De risicoanalyse wordt digitaal geaccordeerd 

▪ Bij het eerste gebruik van het portaal dient een account aangemaakt te worden met het bij Tata Steel bekende e-

mailadres 

▪ Firma medewerkers krijgen per e-mail het verzoek om bij te dragen aan de risicoanalyse 

▪ Instructie over het portaal is te vinden op de homepage https://tsecontractors.powerappsportals.com/ en op 

http://veiligheid.tatasteel.nl/ 

▪ Voor vragen over het portaal en ondersteuning kunt u zich richten tot Werkvergunningadmin@tatasteeleurope.com 
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4. Startpagina

• Op de startpagina is de instructie video van het portaal 

en dit document terug te vinden.

• In het menu in de bovenbalk zijn vijf knoppen te vinden:

1. Hoofdpagina: hiermee keert uw terug naar de 

hoofdpagina

2. Werkvergunningen: hiermee kunt uw actieve of 

voltooide werkvergunningen inzien

3. Taalselectie: hiermee kunt u selecteren in welke taal het 

portaal weergegeven dient te worden

4. Aanmelden: Hier kunt u zich aanmelden of registreren 

wanneer het de eerste keer is dat u het portaal bezoekt

5

1 2 3 4

1

2

3

4



5. Registreren

• Wanneer u voor de eerste keer het verzoek om bij te 

dragen aan een vergunning ontvangt dient u zich eerst 

te registreren.

• Dit doet uw door de knop       “Aanmelden” in het 

hoofdmenu te selecteren

• Daarna selecteert uw het tabblad registreren           

waar u met u bij tata steel bekende e-mail adres een 

account aan kunt maken

• Nadat u de knop registreren heeft geselecteerd wordt u 

doorgestuurd naar de profiel pagina waar u enkele 

persoonlijke gegevens in kunt stellen
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6. Aanmelden

• Voordat u de werkvergunningen en risico analyse kan

inzien dient u zich eerst aan te melden

• Dit doet uw door de knop       “Aanmelden” in het 

hoofdmenu te selecteren

• Vervolgens kunt u inloggen door de door u gekozen 

gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren en op 

“aanmelden” te klikken
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7. Werkvergunning opzoeken

• Wanneer een tata steel opdrachtgever een 

werkvergunning aan u heft toegewezen krijgt u hier 

bericht van per e-mail         onthoud het werkvergunning 

nummer in dit bericht goed

• Door in de bovenbalk naar de kop “werkvergunningen” 

te gaan en vervolgens op actieve werkvergunningen      

te klikken komt u in het scherm waar alle 

werkvergunningen die op u naam staan            

zichtbaar zijn

• Vind hier het nummer terug van de vergunning  

waaraan u gevraagd bent om bij te dragen, en klik op 

het blauwe nummer om verder te gaan.
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8. Overzicht werkvergunning

• Door op het blauwe werkvergunningnummer te klikken 

gaat u naar het overzicht scherm van de 

werkvergunning

• Hier vindt u basis informatie over de vergunning terug 

zoals; locatie, tijdstip en een korte beschrijving van de 

klus 

• Wanneer u de vergunning herkent kunt u doorgaan naar 

de risico analyse

• Onderaan is er een mogelijkheid om de vergunning 

terug te sturen wanneer deze niet voor u bestemd is.
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9. Risico analyse

• Op het hoofdscherm van de risico analyse ziet de 

omgeving gerelateerde risico’s en maatregelen die 

reeds zijn ingevuld door de opdrachtgever

• Door op de knop “ Werk gerelateerde maatregel 

toevoegen” te drukken kunt u voor iedere risico 

categorie een bijbehorende werk gerelateerde 

maatregel toevoegen

• Het is ook mogelijk om een omgeving gerelateerde 

maatregel voor te stellen door middel van de knop “Stel 

omgeving gerelateerde maatregel voor”. Let op: 

omgeving gerelateerde maatregelen zijn de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
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10. Maatregelen toevoegen

• Maatregelen kunnen met behulp van verschillende 

dropdowns aan de risico analyse worden toegevoegd.

• Selecteer eerst de risico categorie (klik op vergrootglas)

• Selecteer het risico

• Selecteer de maatregel

• Selecteer de wie er verantwoordelijk is om de maatregel 

uit te voeren

• Selecteer wanneer de maatregel uitgevoerd moet 

worden

• Wanneer de maatregel helemaal klopt kan hij worden 

toegevoegd aan de risico analyse door op de knop 

“indienen” te drukken.

• Herhaal stap 1 tm 6 voor een nieuwe maatregel of ga 

terug naar het risico overzicht
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11. Aanvullende maatregelen toevoegen

• Het is ook mogelijk om handmatig werk of omgeving 

gerelateerde maatregelen toe te voegen

• Selecteer de knop” voeg handmatig risico en maatregel 

toe”

• Hier kunnen het risico en de maatregel handmatig 

ingevuld worden

• Het maatregel type (werk/omgeving), moment van 

uitvoer en de verantwoordelijke van de maatregel 

kunnen ook worden geselecteerd

• Wanneer de maatregel helemaal juist kan deze worden 

toegevoegd d.m.v. de knop indienen

• Vul de velden opnieuw in voor een volgend risico of ga 

terug naar het risico overzicht
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12. Omgeving gerelateerde maatregelen voorstellen

• Het is mogelijk om omgeving gerelateerde maatregelen 

voor te stellen. 

• Selecteer in het risico overzicht de knop “Stel omgeving 

gerelateerde maatregel voor

• Met het selectie menu kunt u de standaard omgeving 

gerelateerde risico’s en maatregelen selecteren

• Daarnaast kunt u aangeven wie de maatregel dient te 

nemen en op welk moment

• Wanneer de maatregel helemaal klopt kan hij worden 

toegevoegd aan de risico analyse door op de knop 

“indienen” te drukken.

• Herhaal stap 1 tm 6 voor een nieuwe maatregel of ga 

terug naar het risico overzicht
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13. Werk gerelateerde suggesties 
goedkeuren (1/2)

• De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om werk 

gerelateerde suggesties te doen

• Deze suggesties zijn te herkennen aan het icoon van de 

blauwe pen in het overzicht van de risico analyse

• De blauwe pen betekend dat er actie genomen moet 

worden op de betreffende maatregel

• Door op het icoontje blauwe pen te klikken opent u te 

maatregel en kunt u de maatregel goedkeuren of 

afkeuren

• Nadat de maatregel goed- of afgekeurd is verschijnt het 

groene vinkje voor de maatregel

• Na afkeur is de maatregel doorgehaald en zal worden 

verwijdert van de risico analyse
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14. Werk gerelateerde suggesties goedkeuren (2/2)

• Nadat u op het icoontje van de blauwe pen heeft geklikt 

opent het goedkeuringsscherm

• Hier ziet u de informatie over het risico en de maatregel

• Onderaan kunt u kiezen om de maatregel te behouden 

of te verwijderen

• Wanneer u de maatregel behoud wordt deze 

toegevoegd aan de risico analyse

• Wanneer u de maatregel verwijdert wordt deze 

doorgehaald en verwijdert van de risico analyse

• Selecteer indienen om uw keuze te bevestigen

• Gebruik de knop “Risico Overzicht” om terug te keren 

naar het risico overzicht
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15. Risico analyse controleren, 
accorderen en versturen

• Wanneer u alle maatregelen heeft toegevoegd, 

controleer dan de gehele risico analyse in het risico 

overzicht.

• De boodschap geeft aan of er nog zaken ontbreken

• Voeg eventueel commentaar toe voor de 

opdrachtnemer

• Vul de beveiligingscode in

• Verstuur de risico analyse naar de opdrachtgever.

• De opdrachtgever krijgt automatisch bericht dat de 

risico analyse is voltooid

• U keert nu terug naar het overzicht scherm
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