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DIRECTIEVERKLARING VGM 
 
Beste medewerker, 
 
Eén van de doelstellingen van Aannemersbedrijf Gebr. van der Aa BV blijft ook in de nieuwe situatie 
het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van zowel onze eigen 
medewerkers als andere betrokkenen (zoals onderaannemers, uitzendkrachten en omwonenden). 
Daarnaast heeft ook het minimaliseren van de belasting van het milieu (geluid, afval, etc.) prioriteit. 
Om dit in de praktijk waar te maken is besloten om het veiligheidsbeheerssysteem conform de VCA** -
criteria (VGM Checklijst Aannemers) uitgave 2008/05.1 te handhaven. Naast het beheersen van de 
VGM-aspecten wordt hierbij gestreefd naar voortdurende verbetering van deze zaken (o.a. door 
terugkoppeling van de opgedane ervaringen). Middels deze verklaring willen wij als nieuwe directie 
jullie op de hoogte stellen van de achterliggende gedachten. 
 
Het beleid is erop gericht om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade zoveel mogelijk te voor-
komen en zo mogelijk zelfs nog verder te verlagen en waar dat ondanks alle voorzorg toch nog plaats 
zou vinden, er alles aan te doen om in overleg met de bedrijfsarts vervangend aangepast werk aan te 
bieden waarbij een zo spoedig mogelijk herstel en terugkeer in het arbeidsproces kan worden 
gestimuleerd. De basis hiervoor is de inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende 
gevaren, maar ook relevante wetten en normen en de stand van de techniek, gezondheids- en/of 
milieukunde kunnen aanleiding zijn om dit VGM-beleid aan te scherpen. Ondergetekende verplicht 
zich daarom om op basis van deze ontwikkelingen, het beleid (in de vorm van deze verklaring en de 
bijbehorende procedures) minimaal om de drie jaar, waar nodig te herzien. 
 
Verliezen door ongevallen en milieu-incidenten kunnen worden beheerst door goed management én 
een actieve betrokkenheid van alle werknemers samen. Wij beschouwen deze twee punten, waarin op 
het gebied van VGM essentiële onderdelen als instructie, overleg en toezicht zijn verweven, dan ook 
als prioriteiten in onze bedrijfsvoering. 
 
Door terugkoppeling en evaluatie van de opgedane ervaringen streeft de organisatie naar een 
voortdurend verbeteringstraject inzake VGM. Als resultaat van dit VGM-beleid, hebben wij als 
belangrijke doelstelling een minimalisatie van het ziekteverzuim en mogelijke ongevallen. 
 
Voor het coördineren van de VGM-structuur binnen het bedrijf is de heer W.F.C. van der Aa 
(directeur/kwaliteitsmanager) aangesteld. Tevens vervult deze de taak van Arbo-preventiemedewerker. 
Op projecten is deze coördinatie de verantwoording van de uitvoerders. Waarbij er op afroep 
ondersteuning is van een veiligheidskundige en waar nodig tevens een milieukundige van Beks 
Veiligheidsadvisering. De uitwerking van dit beleid is vastgelegd in procedures en bijbehorende 
documenten, waarin o.a. alle functie-eisen, VGM-taken en -verantwoordelijkheden zijn omschreven.  
 
 
Namens de directie van Aannemersbedrijf Gebr. van der Aa BV 
 
 
 
 
W.F.C. van der Aa (directeur) 
Den Dungen, 01-11-2017 
 


