Beleidsverklaring
De Leeuw Groep B.V.

VGM-beleid (ARBO)
Veilig en gezond werken heeft bij de directie de prioriteit en aandacht.
Doelstellingen:

-

voorkomen van persoonlijk letsel
voorkomen van materiele milieuschade
streven naar continue verbetering op gebied van VGM
In samenwerking tussen het personeel, onderaannemers en directie, optimale werkomstandigheden te creëren met
betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn.

Maatregelen:

-

Alle eigen- en tijdelijke medewerkers worden periodiek geïnstrueerd over Arbo aspecten in het werk en in het bedrijf.
De zorg voor veiligheid begint bij kennis van zaken en een bewuste houding.

-

De KAM coördinator zet het zorgsysteem op en coördineert de verbeteringen.

-

De directie beoordeelt ten minste 1 maal per jaar de voortgang van de actieplannen, hiervan wordt een verslag
gemaakt.

-

De directie verstrekt alle noodzakelijke beschermingsmiddelen (PBM) en verzorgt de instructie voor een juist gebruik.

-

Er is een risico inventarisatie van de werkzaamheden gemaakt, aan de hand van deze inventarisatie wordt gestreefd
naar preventie.

-

Directe- en indirecte medewerkers worden door de uitvoerders herhaaldelijk voorgelicht over de risico’s.

-

De directie, de projectleiders en de KAM coördinator zullen elk buiten de schriftelijke maandelijkse werkplekinspecties
door de uitvoerder, steekproefsgewijs persoonlijk werkplekinspecties uitvoeren.

-

Indien nodig zal de Arbo- dienst, waarbij De Leeuw Groep B.V. is aangesloten, het bedrijf ondersteunen bij o.a. het
verzuimbeleid, risico inventarisatie van de werkzaamheden en de invulling van het individugerichte pakket
preventiezorg (CAO bouwbedrijf).

-

De directie beoordeelt 1 keer per jaar in welke mate het zorgsysteem naar tevredenheid functioneert.

Het bedrijf wil voldoen aan de eisen van het VCA **, het Bouwprocesbesluit en de Arbowet.
De directie stelt in overleg met de KAM coördinator de KAM doelen in de actieplannen vast. In deze actieplannen
worden doelstellingen en acties bepaald, en worden middelen (tijd en geld) en eventuele externe ondersteuning
toegewezen.

Materieel en hulpmiddelen zijn voorzien van de benodigde beveiligingen en worden periodiek gecontroleerd, bij de
aanschaf wordt ook op KAM zaken gelet.

Indien nodig wordt een project - ARBO - plan gemaakt, waarin de specifieke risico’s en maatregelen van de
onderaannemers en ingehuurd personeel is opgenomen. Op de bouwplaats dient iedereen zich aan bouwplaats
regels van De Leeuw Groep B.V. te houden.

Daarnaast hebben alle eigen- en tijdelijke werknemers ook nog hun eigen verantwoordelijkheid om serieus met risico’s en
verbeterpunten om te gaan en deze te allen tijde bij de directie en/of de KAM coördinator te melden.

Een betere Veiligheid, Gezondheid en Milieu komen ten goede van ons
allemaal. VGM begint bij jezelf!
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