VGWM beleid HR-Groep B.V.

Binnen HR-Groep B.V. wordt een structuur gehandhaafd om de veiligheid en het welzijn van de werknemers te
bewaken en te bevorderen.
Een belangrijk onderdeel daarvan is het VGWM beleid.
Een beleid dat gaat om Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Alle werknemers en (onder)aannemers van HR-Groep B.V., hierna te noemen ‘HR-Groep’ dienen zich te houden
aan onderstaande voorschriften.
Tevens dienen deze voorschriften te worden medegedeeld en gekend te worden door alle medewerkers die in
opdracht van HR-Groep werkzaamheden uitvoeren.
Algemeen:
Houdt u aan de wettelijke regels en normen, aan de specifieke voorschriften van de
opdrachtgever en/of hoofdaannemer, de voorschriften die op de projectlocatie gelden en aan de
geldende veiligheidsvoorschriften.
Indien u van mening bent dat het werk niet veilig uitgevoerd kan worden, meldt dit dan aan de
VGWM-coördinator op locatie. Indien niet aanwezig, dan melden bij de projectleider en/of een
medewerker van HR-Groep.
Onveilige situaties dienen onmiddellijk te worden weggenomen (indien mogelijk) en te worden
gemeld aan de leidinggevende en/of VGWM-coördinator op de locatie.
VGWM-incidenten dienen zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te worden gemeld aan de
leidinggevende en/of de VGWM-coördinator en een medewerker van HR-Groep.
Ongevallen met blijvend letsel, dodelijke ongevallen en ongevallen met verzuim (vermoedelijk)
dienen direct te worden gemeld aan een medewerker van HR-Groep.
Zorg, indien aanwezig, dat u op de hoogte bent van de inhoud van het VGWM-plan en de
Taakrisico analyse.
Richtlijnen, regels en instructies van opdrachtgevers en van HR-Groep dienen stipt nageleefd te
worden. Dit geld voor zowel mondelinge als schriftelijke instructies.
Deelname is verplicht bij op het werk georganiseerde instructies, werkoverleg, toolbox meetings
en dergelijke.
Melden:
Wanneer u op een projectlocatie komt dient u zich eerst te melden bij de leidinggevende en/of VGWMcoördinator op locatie. Op een tankstation dient u zich vooraf te melden bij de station manager of diens
vervanger.
Werkkleding en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)
Het dragen van gepaste werkkleding en veiligheidsschoenen is altijd verplicht.
Afhankelijk van de werkzaamheden bent u ook verplicht om aanvullende PBM’s te dragen.
Zorg ervoor dat werkkleding en PBM’s in goede staat verkeren.
Draag op een tankstation altijd een veiligheidshesje,- jas of – shirt.

Indien u niet in het bezit bent van bovengenoemde voorschriften, dan bent u verplicht om deze bij ons op de
vragen en vervolgens voor akkoord te ondertekenen en terug te sturen
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Hoofdbescherming
Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht….
In alle situaties waarbij boven het hoofd wordt gewerkt.
Bij gevaar voor vallende voorwerpen
Om en nabij rijdend materieel en hijswerkzaamheden
Indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit
vereist.
Oogbescherming
Het dragen van oogbescherming is verplicht….
Bij werkzaamheden waarbij door stof of rondvliegend materiaal gevaar voor de ogen aanwezig is,
zoals slijpen, lassen, verspanende bewerkingen, hakken of breken
Bij het werken met gevaarlijke stoffen
Indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit
vereist
Gehoorbescherming
Het dragen van gehoorbescherming is verplicht….
Vanaf 80 dB(A)
Indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit
vereist
Handbescherming
Het dragen van handbescherming is verplicht….
Bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen, laswerkzaamheden of andere werkzaamheden
waarbij u handletsel kunt oplopen
Bij het verplaatsen van scherpe, ruwe, puntige of gekartelde materialen
Indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit
vereist
Adembescherming
Het dragen van adembescherming is verplicht….
In alle situaties waar stof in grote concentraties kan worden ingeademd
Bij werkzaamheden waarbij gevaarlijke gassen en dampen kunnen vrijkomen
Indien dit door een blauw bord met witte opdruk wordt aangegeven en/of de opdrachtgever dit
vereist
Werken op hoogte
Bij het werken op hoogte (valgevaar >2,5 meter) moet valgevaar voorkomen worden door…
Te werken op een permanent werkplatform met relingen
Te werken op tijdelijke of mobiele werkplatforms (zoals steigers of hoogwerkers) die voorzien zijn
van relingen
Het dragen van persoonlijke valbescherming
Een ladder mag alleen nog worden ingezet bij kortdurende klussen of als een veiliger alternatief zoals een
steiger of hoogwerker niet mogelijk is.
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Zone gebieden (ATEX)
Voor aanvang van de werkzaamheden stelt u zich op de hoogte van de zone gebieden op de projectlocatie.
Binnen de zonegebieden gebruikt u de daarvoor toegestane gereedschappen en/of materieel en gebruikt u de
daarvoor geschikte materialen en onderdelen.
U bent op de hoogte van de voorwaarden voor het werken in zonegebieden, zoals geformuleerd in AI-34.
Werken in besloten ruimten
Werkzaamheden in een besloten ruimte, bijvoorbeeld het werken in opslagtanks of putten, dienen te worden
uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden en met tenminste 2 personen. Altijd is er een
toezichthouder, buiten de besloten ruimte, die in geval van nood handelend kan optreden.
Er dient te worden gewerkt volgens AI-5 ‘veilig werken in besloten ruimten’
Verontreinigde grond en grondwater
Constatering van verontreinigde grond en/of grondwater dient direct te worden gemeld aan de leidinggevende
en/of VGWM-coördinator op locatie.
Alle medewerkers die werkzaamheden verrichten in verontreinigde grond moeten zich houden aan de
voorschriften AI-22 ‘werken met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater’
Schadelijke stoffen
Indien schadelijke stoffen worden gebruikt worden alle voorzorgsmaatregelen genomen die de risico’s,
verbonden aan het gebruik ervan, te voorkomen.
Voor het gebruik wordt zeker gesteld dat de gebruikte stoffen geen schade aan
personen/materiaal/apparatuur of het milieu kunnen veroorzaken.
Orde en netheid
De projectlocatie dient te allen tijde netjes en ordelijk te zijn.
Hierbij is elke medewerker ook verantwoordelijk voor de eigen werkplek.
Verkeersregels op de projectlocatie
- Houdt u aan de verkeersregels op de projectlocatie
- Parkeer uw auto zo dat er geen overlast ontstaat
- Bij geringe ruimte alleen de wagens met veel materiaal of gereedschap op de directe locatie parkeren
Afzetten van de werkplek
De werkplek of projectlocatie moet te allen tijde beschermd worden d.m.v. deugdelijke afzettingen.
Dit geldt ook voor op het terrein geplaatste obstakels.
Materieel
Werk alleen met goedgekeurd materieel/gereedschap
Eten en drinken
Eten en drinken is op de projectlocatie niet toegestaan (behalve in de schaftkeet).
Roken en open vuur
Binnen ieder gebouw en op het terrein van de opdrachtgever mag alleen gerookt worden op
plaatsen waar duidelijk staat aangegeven dat dit is toegestaan
Het is ten strengste verboden om te roken op tankstations
In de schaftkeer mag niet worden gerookt
Indien u niet in het bezit bent van bovengenoemde voorschriften, dan bent u verplicht om deze bij ons op de
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Over het algemeen geldt op elke werklocatie een verbod op open vuur

Alcohol en drugs
Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/of drugs op de projecten te verschijnen.
Tijdens het verrichten van de werkzaamheden is het gebruik en het in bezit hebben van alcohol en/of drugs
niet toegestaan.
Medicijngebruik
Indien een medewerker medicijnen gebruikt die de rijvaardigheid of het werken met machines kunnen
beïnvloeden dient dit bekend te zijn bij de (onder)aannemer. Wanneer het van invloed is op de te verrichten
werkzaamheden dient dit tevens te worden gemeld bij een medewerker van HR-Groep.
Noodvoorzieningen
Maak uzelf vertrouwd met de omgeving van de werkplek, (nood)uitgangen, vluchtwegen en
noodvoorzieningen
Lees de alarmregeling in het VGWM-plan
Weet wie de aanwezige BHV-ers zijn
Houdt vluchtwegen, (nood)uitgangen en branddeuren vrij van obstakels
Zorg voor de aanwezigheid van de benodigde brandblusapparatuur en noodvoorzieningen
Plaats nooit obstakels zodanig, dat zij de zichtbaarheid en directe bruikbaarheid van blus- en
meldingsapparatuur belemmeren

Het belang van dit VGWM beleid zal een ieder duidelijk zijn.
Niet alleen vanwege de eigen veiligheid maar ook vanwege de veiligheid van vele anderen.
Indien er, naar het oordeel van HR-Groep, haar opdrachtgevers, aangestelde deskundigen of enige
opsporingsdienst, niet (door-)gewerkt mag worden omdat uw uitrusting, uw werkwijze of uw toestand niet
voldoet aan dit VGWM beleid, bestaat er geen recht op doorbetaling van loon of aanneemsom.
Er kunnen bovendien situaties ontstaan waarbij men privé aansprakelijk is voor eventuele schade of letsel.

Voor akkoord:
Naam

-----------------------------------------------------------Handtekening

-------------------------------------------------------------
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