VGWM beleid en organisatie
1.1

Beleidsverklaring

Aannemersbedrijf Van der Worp bv heeft als doelstelling: het op een voor het milieu en
maatschappij verantwoorde wijze produceren en leveren van producten en diensten, inclusief de
daarmee verbonden nazorg ten behoeve van rendement en continuïteit. De producten en diensten
hebben de meest optimale kwaliteit/prijs verhouding en moeten geheel voldoen aan de eisen en
gerechtvaardigde verwachtingen van de afnemers van Aannemersbedrijf Van der Worp. Tevens
streeft Aannemersbedrijf Van der Worp naar veilige en gezonde werkomstandigheden op de
bouwplaats en op andere locaties waar wordt gewerkt aan de totstandkoming van de
bouwprojecten. De directie van Aannemersbedrijf Van der Worp is verantwoordelijk voor het
voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade. Uiteraard betreft dit alle
medewerkers, dus ook de werkende via onderaanneming.
Het veiligheid-, gezondheid- en milieusysteem is opgezet om te bereiken dat:
•
Ongelukken en persoonlijk letsel worden voorkomen;
•
Materiële en milieuschade worden voorkomen;
•
Er wordt gestreefd naar continue verbetering op het gebied van VGM;
•
Op verantwoorde wijze wordt omgegaan met grond-, hulp- en afvalstoffen.
•
Bij VGM-incidenten getracht wordt om (zover mogelijk is) aangepast werk aan te
bieden om het herstel te bevorderen en het verzuim/werkverlet tot een minimum te
beperken.
Aannemersbedrijf Van der Worp stelt zich klantgericht op en wil afspraken zoals leveringstijd,
kwaliteit en prijs stipt nakomen. Iedereen in de onderneming realiseert zich dat kwaliteitsbewust
denken en handelen noodzakelijk is om aan de eisen van de klant te kunnen voldoen.
Aannemersbedrijf Van der Worp wil zich onderscheiden in de bouwbranche door het leveren van
kwalitatief uitstekende producten en diensten die voldoen aan de wettelijke eisen en normen. Dit
wordt bereikt door vakbekwame metsel- en timmerlieden met goed uitgerust materieel in een
flexibele organisatie. Daarnaast verlangt de onderneming van zijn medewerkers een correcte
attitude naar de klant en de klant zijn bezittingen door middel van beleefdheid, netheid en
nauwkeurigheid. Om ook de veiligheid en gezondheid van de werknemers te kunnen realiseren,
zijn er afspraken gemaakt, maatregelen getroffen en middelen ter beschikking gesteld. Deze staan
omschreven in het veiligheidshandboek. Daarnaast is Aannemersbedrijf Van der Worp aangesloten
bij Verzuimservicedesk B.V. voor controle en begeleiding van het ziekteverzuim. Voor vragen over
milieuzaken kunnen wij terecht bij de in het organogram genoemde deskundigen.
Om bovengenoemde beleid te kunnen blijven realiseren in een dynamische omgeving, werkt
Aannemersbedrijf Van der Worp voortdurend aan de verbetering van de organisatie, processen en
de productiemiddelen. Dit wordt bereikt door het stellen van en het streven naar realistisch
meetbare doelstellingen en het beschikbaar stellen van de middelen die nodig zijn om deze
doelstellingen te bereiken. Verder is het noodzakelijk goede afspraken met derden te maken zodat
de werkzaamheden van de verschillende disciplines elkaar niet nadelig beïnvloeden.
Vanzelfsprekend is iedere werkgever (Van der Worp, onderaannemers en zelfstandig werkende) en
werknemer aanwezig op de bouwlocatie verantwoordelijk voor het naleven van de Arbo-wet en de
naleving van de afspraken.
Dit uitgangspunt houdt in dat in elke fase van het primaire proces, beginnend bij het onderzoek
naar de klant- en markteisen tot en met de nazorg voor het geleverde product, elke activiteit
gericht is op het optimaliseren van bovengenoemde prijs/kwaliteit verhouding en het voldoen aan
de wet- en regelgeving. Het veiligheidshandboek geldt voor alle bouwwerkzaamheden en is de
basis voor het streven naar behoud van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu op de bouwplaats.
In sommige gevallen is het (wettelijk) noodzakelijk aanvullende afspraken op VGWM gebied te
maken voor een bouwproject. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenoemd V&G plan.
Het veiligheidshandboek is opgesteld op basis van de arbowet, het bouwprocesbesluit (voorkomend
uit de arbowet) en de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA). Dit veiligheidshandboek is een
dynamisch document. Dat wil zeggen dat het handboek actueel moet blijven en moet worden
aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen en eventuele wijzigingen van wettelijke eisen.

Om dit te kunnen bewerkstelligen zullen een aantal doelstellingen worden geformuleerd in het
jaarplan. De doelstellingen en andere VGWM onderwerpen worden onderzocht tijdens de interne
audits van het veiligheidssysteem. Tevens vindt registratie en analyse plaats van ziekteverzuim,
ongevallen en bijna ongevallen.
Voor elke medewerker van Aannemersbedrijf Van der Worp, ongeacht de functie of de plaats in de
organisatie, impliceert dit een voortdurend besef van de eigen verantwoordelijkheid in het kader
van de veiligheid. Onderaannemers worden beoordeeld op VGWM prestaties tijdens hun
werkzaamheden voor Aannemersbedrijf Van der Worp. Dit maakt deel uit van de
leveranciersbeoordeling zoals staat beschreven in dit veiligheidshandboek. Bij onvoldoende
presteren worden onderaannemers hierop aangesproken. Als onderaannemers niet op gegronde
redenen aan de eisen van Aannemersbedrijf Van der Worp kunnen voldoen, zal geen sprake meer
kunnen zijn van samenwerking.
Het veiligheidshandboek dient er, voor wat betreft Van der Worp, in te voorzien van dat:
-

-

tijdig (potentiële) tekortkomingen, tendensen of omstandigheden welke kunnen resulteren in
onvoldoende kwaliteit worden gesignaleerd en gerapporteerd, zodat preventieve of
corrigerende acties in gang kunnen worden gezet;
De veiligheid, gezondheid, het welzijn van personeel en de omgeving te behouden.
Het milieu te beschermen en te behouden.

Elke medewerker heeft de bevoegdheid op grond van vermeende tekortkomingen in de kwaliteit
en/ of veiligheid, conform de procedures een afwijkingsrapport op te stellen.
De organisatie ten behoeve van het doelmatig functioneren van het veiligheidsysteem zal zorg
dragen voor deugdelijke productiemiddelen en goede werkomstandigheden.
Het personeel wordt op de hoogte gehouden van het veiligheidsbeleid van het bedrijf door middel
van individuele mededelingen, instructiebijeenkomsten en nieuwsbrieven. Kopieën van het
Veiligheidshandboek zullen beschikbaar zijn voor al het personeel. Het personeel van alle niveaus is
verantwoordelijk voor de toepassing en werking van het veiligheidssysteem, voor het deel
waarover de betreffende medewerker gezien zijn taak verantwoording draagt.
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